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ENTREVISTA

Em Icaraíma,
pesquisa mostra
Marcos Alex
com 61,2% e
Paulo Queiroz
com 19,6%

Pozzobom e Pimentel
falam das propostas
para Umuarama
continuar progredindo
O Ilustrado encerra na edição deste domingo a série de entrevistas com postulantes
à Prefeitura de Umuarama. O prefeito Celso Pozzobom e o vice Hermes Pimentel,
candidatos à reeleição, destacam o bom
momento vivido por Umuarama e afirmam
que o trabalho precisa continuar para a
cidade não perder oportunidades como
ocorreu no passado.
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Colégios abrem
vagas para cursos
técnicos e docentes
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CRIATIVIDADE

Sandro Gregório e
Marcão do Kaskata
falam das propostas
para Umuarama

Negócios que
inovaram na
pandemia
perderam menos
Página A7

O Ilustrado dá sequência neste domingo
com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice de Umuarama.
Desta vez, o candidato a prefeito Sandro
Gregório e a vice Marcão do Kaskata
falam do plano de governo da coligação
“Umuarama da Gente” com propostas
para todos os setores, todas priorizando o
bom atendimento para toda a população.

HELTON KRAMER

Artigo aborda a
nova lei que é uma
vitória para os
municípios
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UMUARAMA

Dois motociclistas morrem em

11 dias em dois retornos da PR-323

A colisão fatal aconteceu quando o bitrem fazia o retorno na rodovia PR-323 e o motociclista não conseguiu parar a moto a tempo

Os acidentes com mortes na
área urbana da rodovia PR323, em Umuarama, voltam a
ser rotineiros. O mais recente
aconteceu neste sábado pela
manhã e tirou a vida do motociclista Antonio Rufino dos
Santos, 53 anos. Ele seguia
pela rodovia no sentido Posto
Gauchão ao viaduto, quando
bateu no rodado de uma
carreta bitrem que fazia o
retorno no acesso ao parque
Industrial. A vítima morreu no
local. Desrespeito ou falta de
sinalização de alguma parte.
Há poucos dias, outro motociclista morreu perto dali.
Página A6

PANDEMIA

Calor intenso
nas casas vira
desafio para
a arquitetura
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ESPORTES

Corinthians
e Flamengo se
enfrentam em
fases diferentes
Página A8

Aproxime a câmera
do seu celular

Voluntárias se unem para ajudar
mais carentes e precisam de apoio

Distribuindo doações desde alimentos até móveis, o projeto social sem fins lucrativos
denominado Chama Viva - Amor em Movimento, precisa de apoio financeiro para
continuar ajudando a comunidade carente de Umuarama e região. A idealizadora
da iniciativa pede ajuda para custear aluguel, água, luz e combustível. Página A3

Hoje: 14 Páginas Fechamento: 15:46 h

Página B4

Atendimento: 44-3621-2500

-

Redação: 44-3621-2535

-

PET ILUSTRADO - Cães e gatos também podem sofrer de
câncer de mama, alerta a médica veterinária de Umuarama,
Natália Bazanella Rocha. Em alusão ao Outubro Rosa, os
veterinários chamam atenção para que o cuidado também
se estenda aos animais de estimação. Página A4
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Pandemia fez parar a realização
de cirurgias bariátricas na região
As dificuldades de acesso às cirurgias bariátricas pelo Sistema
Único de Saúde aumentaram muito
em 2020 e a culpa é da pandemia
do novo coronavírus, conforme
alegação da saúde pública. Em
Umuarama e região a situação não
é diferente e o portador de obesidade crônica tem que enfrentar um
longo e burocrático caminho desde
a porta de entrada do atendimento
na Unidade Básica de Saúde (UBS)
do seu bairro até chegar à mesa de
cirurgia. São no mínimo dois anos
e meio de peregrinação, se tudo
ocorrer bem. E a fila só aumenta. .
Página A6
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Ações abrem espaços para sepultamentos em Umuarama
O cemitério de Umuarama, o único da cidade por enquanto, conta com 13 mil túmulos e há alguns anos sofre com a falta de espaço para
novos sepultamentos. Desta forma para aumentar a vida útil do cemitério a Acesf vem realizado ações, como a construção do gavetário vertical e a retomada de túmulos sem documentação e abandonados. Mesmo assim, o espaço é cada vez menor e sobra apenas uma pequena
quadra (foto). Resta saber até quando vai ter espaço para sepultamentos. Página A3

Alunos da Apae
são atendidos na
clínica de odonto
da Unipar
Página A3

PET-ILUSTRADO

VENDO IMÓVEL EM CRUZEIRO DO OESTE
SITUADO NA RUA PEABIRU N° 677
112 M², PISO SUPERIOR, CENTRO

R$ 270,000,00
TRATAR PELO FONE (46) 99903-0937
CMTE DE CASTRO

“Na Biopark temos
o local certo e
gratuito para criarmos
PESQUISA DE VERDADE”
Página A3

QUER SABER COMO?
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Quais cuidados tomar na hora
no banho e tosa dos animais?
O Ilustrado PET deste fim de semana traz dicas importantes com os cuidados que as pessoas devem ter
na hora do banho e da tosa dos animais de estimação.
A entrevistada é a profissional da área, Valéria Cavalcante (foto). Página A4
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AVENIDA TEM NOVO NOME - A avenida que liga o Dom
Bosco às proximidades do Hospital Veterinário da Unipar,
em Umuarama, vai passar a se chamar Avenida Frei Orlando Busato. Antes era Avenida Malta. Mudança presta
uma justa homenagem ao frei. Página B3
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Campanha do TSE incentiva a
participação de mulheres na política
Brasília - Com o slogan “Mais mulheres na política:
a gente pode, o Brasil precisa”, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) lançou sexta-feira (30), a nova campanha publicitária para as Eleições 2020. A atriz Camila
Pitanga, que também é embaixadora da ONU Mulheres
no Brasil, dá voz à mensagem.
As peças têm o objetivo de inspirar mulheres a
ocuparem cargos políticos e mostrar que o aumento
de lideranças femininas é bom para toda a sociedade.
“Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos
ser representadas e temos tudo para criar políticas
públicas mais justas. Isso é democracia”, destaca a
atriz no vídeo.
O material, que será veiculado nas rádios e televisões
de todo o país, vai mostrar ainda outras relevantes
lideranças femininas. Vivi Duarte, que é empreendedora
social e fundadora da empresa Plano Feminino; Nina

Silva, que é executiva e fundadora do Movimento Black
Money; Tyller Antunes, cantora, atriz e mulher trans; e
Para Poty, ativista e líder indígena.
Sobre a campanha
A campanha faz parte das ações do Tribunal Superior Eleitoral para incentivar o protagonismo feminino
na política e tem o apoio da Comissão TSE Mulheres, que
lidera o projeto de incentivo ao protagonismo feminino
na política Participa Mulher.
O tema está alinhado com o que o presidente do
TSE, ministro Luís Roberto Barroso, defende desde seu
discurso de posse, quando registrou a importância do
engajamento da juventude e das mulheres na política
com o objetivo sempre de promover a diversidade na
vida pública do país. “Somos um país multiétnico, multirracial, multicultural. Precisamos ter a consciência
de que isso é um ativo, uma virtude, um privilégio que
a história nos deu”, afirmou. (Assessoria do TSE)

Laudo para atestar a condição de autista
tem validade indeterminada no Paraná
Curitiba - Os laudos médicos periciais para a comprovação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo
o estado terão que ser emitidos de maneira definitiva e
apresentar o prazo de validade indeterminado. É o que determina a lei 20371/2020, que já está em vigor. A proposta
foi apresentada na Assembleia Legislativa do Paraná pelo
deputado Subtenente Everton (PSL), aprovada por todos
os deputados e, agora, sancionada pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior.
Com a lei, o documento poderá ser emitido observando
os requisitos estabelecidos na legislação pertinente, passando a ter prazo de validade indeterminado.
O autor da proposta ressaltou que “é injustificável a
emissão de laudos com validade determinada e totalmente

descabida qualquer existência de laudos atuais para a
comprovação da condição de autista. Tornar o laudo sem
prazo de validade facilitará a vida das pessoas com esse
transtorno e de também seus familiares”.
“O autismo não é passageiro, mas o que pode haver
com tratamentos e estimulação da família são melhorias
na intensidade da manifestação. Também cabe ressaltar
que a proposta acabará com a burocracia que os pais de
crianças, jovens e adultos autistas enfrentam no cotidiano,
porque além do autismo ser de caráter permanente, algumas situações do cotidiano, como matrículas em escolas
e instituições de pessoas com deficiência ou a compra do
carro com desconto para pessoas com deficiência (PCD)
exigem laudo médico”, argumenta o parlamentar.

Você sabe com quem está falando?
•Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

Este ano será lembrado por várias situações
em que colocamos em teste o sistema democrático brasileiro. Além da pandemia e normas
de isolamento social, tivemos vários episódios
em que nos fez refletir sobre como aplicamos o
princípio da isonomia.
No início de julho, os meios de comunicação
mostraram um vídeo no qual uma mulher humilhava um agente fiscal que apenas exigia o
cumprimento das normas contra a Covid-19 em
um estabelecimento comercial do Rio de Janeiro.
Ao ser chamado de cidadão pelo fiscal, que cumpria seu dever, a esposa do indivíduo autuado,
respondeu com a seguinte frase: “Cidadão não,
engenheiro civil, formado, melhor que você.”
Em outra ocasião, um Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que caminhava no litoral santista sem utilizar
máscara, foi alertado pelo guarda municipal da
irregularidade. Além de se recusar a cumprir a
norma municipal, o magistrado telefonou para
o secretário de segurança municipal para demonstrar sua influência. Não satisfeito, rasgou
e jogou no chão a multa aplicada. Em ambos os
casos, entrou em cena a famosa pergunta: “sabe
com quem você está falando?”
É difícil estabelecer com precisão as origens
do “você sabe com quem está falando?” no país,
mas a atitude de invocar a posição social para
justificar o descumprimento da lei nos faz relembrar o período definido pelos historiadores como
coronelismo.
O historiador José Murilo de Carvalho define
o coronelismo como fruto de uma relação de
forças entre os proprietários rurais e o governo
e, que representou “um sistema político nacional,
baseado em barganhas entre o governo e os
coronéis”. Desmitifica-se a imagem simplificada
do coronel como grande latifundiário isolado em
sua fazenda, o que demonstra que em tempos
modernos, coexistem vários tipos de coronéis,
desde latifundiários e comerciantes, até médicos
e agentes públicos.
Desta forma, a história do Brasil demonstra
que em várias ocasiões pessoas se utilizaram de
cargos públicos, “castas” sociais ou poder econômico para buscar o reconhecimento de privilégios
sociais. Assim, fica evidente que o termo “você
sabe com quem está falando?”, está relacionada
ao hábito de classificar os cidadãos conforme seu

status social e econômico, como se as regras não
tivessem validade igual para todos.
Na visão do antropólogo Roberto DaMatta, a
“carteirada” é sintoma de uma cultura que tem
aversão ao igualitarismo, lembra que desde a
instalação da família real portuguesa no Brasil
“com sua corte, em 1808, aqui se consolidou um
sistema feito de duques, marqueses e barões:
de inferiores e superiores estruturais. Então
o sistema do saber com quem se fala equivale
a saber quem é o ‘cara’, o dono, o rico, o líder.
Quem se acha ‘alguém’ coloca o outro no lugar
de ‘ninguém’”. E passado muito tempo, ainda
percebemos resquícios do coronelismo que acaba por confundir o público e o privado, através
do qual, até mesmo os cargos públicos, criados
para servirem à sociedade acabam, em alguns
casos, servindo de escudo para prática de atos
totalmente reprováveis.
Apesar de todo avanço que as instituições
públicas tiveram com base na profissionalização
do serviço público, primado nos princípios da
moralidade e impessoalidade, ainda persiste a
tentativa de certas pessoas se “acharem” superiores no ambiente social, ignorando as leis e
regras de convivência.
É preciso que esta pequena parte dos servidores públicos passem por uma mudança cultural,
de modo que possam compreender os limites e
a verdadeira natureza do cargo que ocupa, bem
como, desatar este “cordão umbilical” com a
estrutura feudal e patrimonialista.
Se por um lado, ainda lamentamos ter que
presenciar condutas desrespeitosas e antissociais, como as que foram apontadas neste artigo,
por outro, temos motivos para acreditar que a
sociedade está cada vez mais intolerante a esses
comportamentos. Se antigamente as pessoas que
eram confrontadas com a pergunta “sabe com
quem está falando?” tinha como reação o silêncio
ou a passividade, atualmente, a população já
encara como uma conduta reprovável de forma
a repudiá-la publicamente.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado do Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Coluna Ilustradas
Eleições 2020: candidatos agora
só podem ser presos em flagrante
A partir de agora, nenhum candidato às eleições
2020 pode ser preso ou detido, a não ser em casos de
flagrante.
Segundo o Código Eleitoral, a imunidade para os
concorrentes começa a valer 15 dias antes da eleição.
Já eleitores não poderão ser presos cinco dias antes
das eleições, ou seja, a partir do dia 10, exceto em
flagrante delito; em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável; e por desrespeito a
salvo-conduto.
A regra para ambos os casos vale até 48 horas antes
depois do término do primeiro turno.
Ainda pelo calendário eleitoral, hoje também é o último dia para a requisição de funcionários e instalações
destinadas aos serviços de transporte de eleitores no
primeiro e eventual segundo turnos de votação.
Este ano por causa da pandemia do novo coronavírus uma emenda constitucional, aprovada pelo
Congresso Nacional, adiou as eleições de outubro para
15 e 29 de novembro, o primeiro e o segundo turno,
respectivamente.

TSE facilita apoiamento à criação de
novos partidos devido à pandemia
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou, na
semana que passou, a Portaria Conjunta TSE nº 2, de
27 de outubro de 2020, que padroniza as rotinas para
apresentação das listas ou fichas individuais de apoiamento à criação de partidos políticos. A medida assegura a apresentação dos documentos digitalizados via
Processo Judicial eletrônico (PJe), a serem submetidos
aos cartórios eleitorais para validação de assinaturas.
A regra é válida durante o período de plantão extraordinário do TSE, em razão das restrições sanitárias
em virtude da pandemia de Covid-19.
A portaria assinada conjuntamente pelo presidente
do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, e o corregedorgeral da Justiça Eleitoral, ministro Luis Felipe Salomão,
recomenda que os documentos físicos relacionados ao
apoiamento ficarão sob a guarda dos credenciados
responsáveis até que a Justiça Eleitoral determine a
posterior entrega nos cartórios eleitorais para validação, o que deve acontecer quando forem afastadas as
restrições sanitárias vigentes.
A normativa destaca ainda que o representante do
partido deverá entregar, no prazo a ser fixado pelo juiz
eleitoral, os documentos originais constando de listas
ou fichas sempre que intimado a fazê-lo. A entrega das
fichas pelo PJe não exime os partidos de lançarem os
dados no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação (SAPF). As demais providências a cargo dos
cartórios eleitorais serão adotadas com a utilização
SAPF, instituído o pela Portaria TSE nº 439, de 09 de
maio de 2016.

Líder do Governo do PR
lamenta ocupação da SEED:
“não respeitam a democracia”
Líder do Governo e Presidente da Comissão de
Educação da Assembleia Legislativa do Paraná, o
deputado Hussein Bakri (PSD) lamentou a ocupação
do prédio da Secretaria da Educação em Curitiba, na
manhã desta sexta-feira (30). O edifício foi invadido
por representantes da APP-Sindicato e da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas (Upes), que são
contrários à implantação de colégios cívico-militares
no Estado. “O balanço parcial da votação nos colégios
aponta quase unanimidade a favor do programa. Mais
do que isso, em alguns a comunidade escolar optou
livremente por manter o modelo tradicional. Quer
processo mais democrático que esse? Essas entidades
acusam o Governo de não discutir o projeto, quando,
na verdade, são eles que não têm o menor respeito pela
democracia”, afirmou Hussein Bakri.
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Cidade

O Cemitério de Umuarama recebe no Dia de Finados cerca de 30 mil visitantes

A3

editoria@ilustrado.com.br

O gavetário conta com 480 gavetas divididas em quatro blocos, sendo uma alternativa aos
túmulos tradicionais

IEM UMUARAMA

Gavetário e recuperação de terrenos mantêm
espaços para sepultamentos no Cemitério

Umuarama - O Cemitério de Umuarama recebe
no Dia de Finados cerca
de 30 mil visitantes e é um
dos espaços públicos mais
antigos cidade. Hoje o local
conta com 13 mil túmulos e
há alguns anos sofre com a
falta de espaço para novos
sepultamentos. Desta forma para aumentar a vida
útil do cemitério a diretoria
da Acesf (Administração
de Cemitérios e Serviços
Funerários de Umuarama)
vem realizado ações, como
a construção do gavetário
vertical.
O terreno do Cemitério
de Umuarama tem aproximadamente cinco alqueires
e por mês são realizados

entre 70 a 80 sepultamentos
A estrutura caminha junto
com a história de Umuarama e ao longo dos anos o
espaço do “campo-santo”
começou a ficar pequeno
para novos túmulos. Hoje
apenas a quadra 35 oferece
maior espaço para sepultamentos, no local é possível
ainda ser construídas 600
gavetas.
Com o espaço ficando
pequeno e a população da
cidade crescendo, a Acesf
idealizou a construção de
blocos gavetários verticais.
São 480 gavetas divididas
em quatro blocos, sendo
uma alternativa aos túmulos tradicionais. Além
disso, conforme a direto-

ria da Acesf, o gavetário
apresenta uma série de
vantagens, pois a família do
falecido não terá custo com
manutenção, limpeza ou
revestimento da sepultura.
As gavetas são padroni za d a s e co m a ca b a mento em granito e não
podem ser vendidas para
reserva, como os túmulos.
A estrutura conta com
sistema de filtragem de
gases com carvão ativado
e também segue algumas
regras: não é permitido
queimar velas nas proximidades do gavetário,
nem depositar flores. Já
as coroas podem ser colocadas apenas no momento
do sepultamento.

PANDEMIA E FINADOS
A Secretaria de Estado da
Saúde publicou a nota com as
recomendações para prevenção
da covid-19 na data de Finados. Os
municípios e gestores dos cemitérios devem garantir abertura dos
cemitérios em horários estendidos.
A população precisa antecipar
ou postergar a visita para que
seja diluído o fluxo ao longo de

TUMULOS
IRREGULARES
A Acesf também está
convocando as famílias
concessionárias a regularizarem a situação de alguns

mais dias. Crianças e pessoas de
grupos de risco (idosos, grávidas,
lactantes e portadores de doenças
crônicas) não devem frequentar os
cemitérios. Além do distanciamento físico, higiene de mãos, limpeza
e desinfecção, é obrigatório por
força de lei o uso de máscara facial
em todo o território do Estado do
Paraná.

túmulos, ou seja, que foram
abandonados entre 1970 a
1990. Ao todo são 1.000 túmulos irregulares, porém,
hoje 300 estão em processo
de chamamento. Caso os

familiares não realizem
a regularização, os terrenos serão revertidos para
o município aumentando
ainda mais a vida útil do
cemitério.

Alunos da Apae recebem atendimento
do isolamento
na Clínica Odontológica da Unipar Hábitos
social aceleram tendências
no mercado de trabalho
Por Sistema Fiep

Professora Luciana supervisiona os trabalhos dos estudantes

lhos práticos do curso de
Odontologia, a Unipar teve
que investir em equipamentos de proteção de alto grau
de eficiência e assim garantir segurança aos pacientes,
alunos e professores.
Além dos protocolos de
biossegurança comuns adotados desde sempre (gorro
descartável, luvas, óculos e
máscaras), agora acadêmicos e professores reforçam
a vestimenta e o conjunto
de acessórios obrigatórios,
como máscara cirúrgica
N95, protetor facial e avental
descartável sobre o jaleco
padrão; e os pacientes, ao
entrar, recebem jaleco e
touca e, ao sair da cadeira do

consultório, uma máscara.
Outubro Rosa
Os atendimentos realizados na última quinta-feira,
22 de outubro, foram diferentes. A Clínica Odontológica da Unipar foi enfeitada
com balões e adereços para
lembrar, principalmente, as
mães dos alunos sobre a importância do Outubro Rosa.
Contando com a parceria
do curso de Enfermagem, o
evento incluiu na pauta momentos de reflexão, quando
acadêmicos ensinaram sobre
o autoexame de mamas e prevenção do câncer de mama e
do colo do útero. Isso aconteceu antes dos atendimentos,
em horário de espera.

A pandemia de Covid-19 acelerou tendências e deve criar
mais oportunidades de emprego para profissionais de tecnologia e logística, revela estudo
feito pelo Senai. Entre os novos
cargos, estão analistas de soluções de alta conectividade
e os orientadores de trabalho
remoto. Além disso, profissões
já existentes também ganham
mais fôlego e devem ter demanda aumentada, como os
técnicos em mecatrônica e em
telecomunicações.
“Neste contexto pós-crise as indústrias precisarão de profissionais atualizados e com diferentes competências para ajudar
a alavancar os negócios”, analisa Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do
Sistema Fiep. “Por outro lado, os
profissionais capacitados terão
mais chances de se manter ou
até mesmo de se recolocar no
mercado”, complementa.

O levantamento aponta também ocupações já existentes e
que deverão ter mais demanda:
técnico em telecomunicações;
em sistemas de transmissões;
em sistemas de computação;
em mecatrônica e automação
industrial; em eletroeletrônica,
eletrônica; em logística; em jogos digitais; em redes de computadores; desenvolvedor de
sistemas; eletricistas, controlador e programador de produção e programador multimídia.
A pesquisa do Senai aponta
também 13 novas ocupações
em alta no mundo pós-pandemia. Entre elas, especialistas em
logística 4.0, em realidade virtual e aumentada, em análise
de grandes volumes de informações (big data) e em cibersegurança.
Matrículas abertas – O Senai
no Paraná oferta cursos que
preparam o profissional para as
profissões que devem crescer

no pós-pandemia. A instituição
está com as matrículas abertas
para os cursos técnicos presenciais e semipresenciais em todo
o estado. “Por meio de seu vasto
portfólio, o Senai oferece oportunidade de um ensino de qualidade, que possibilita uma rápida inserção ou recolocação no
mercado de trabalho, por estar
alinhado com as necessidades
das indústrias e da sociedade
como um todo”, afirma Giovana.
Segundo dados da Pesquisa SAPES FIII - Empresas 2017 a 2019,
mais de 90% das indústrias preferem os alunos do Senai.
São vagas distribuídas em áreas como Eletromecânica, Segurança do Trabalho, Automação
Industrial, Desenvolvimento de
Sistemas, Administração e muitas outras. Todas as informações sobre a oferta de cursos e
matrículas estão disponíveis no
site cursocertosenai.com.br ou
pelo telefone 0800 648 0088.
Divulgação

Umuarama - “Esses alunos não podem ficar desassistidos”. A afirmação é
da professora do curso de
Odontologia da Universidade Paranaense, Luciana
Zafanelli. Ela se refere ao
atendimento proporcionado
via projeto de extensão da
Unipar para alunos da Apae
nesta fase de pandemia.
Há cerca de 12 anos o
projeto é levado à entidade,
que conta com consultório
odontológico, onde estagiários do curso de Odontologia, supervisionados pela
professora Luciana, cuidam
da saúde bucal das crianças.
Este ano, por causa da covid-19, esse serviço social foi
interrompido, mas retornou,
neste mês, só que na Unipar,
já que a escola continua
fechada.
A Clínica Odontológica
da Unipar reservou a quinta-feira para a Apae. Nesse
dia, em período integral,
as crianças, acompanhadas dos pais, vêm para as
consultas e procedimentos.
“Sabemos que, por conta da
pandemia, eles ficam ociosos em casa, comem fora
do horário e, muitas vezes,
a higiene bucal não é realizada de maneira adequada,
por isso precisam dessa
nossa assistência”, reforça
a professora.
O projeto reúne acadêmicos do quarto ano, que aproveitam a chance para exercitar teorias e habilidades
em atendimento a pacientes
especiais. “A Unipar é uma
das poucas universidades
brasileiras que investem
em projeto específico para
pacientes especiais”, informa a professora, lembrando
que esse é um campo de especialidade da odontologia
promissor.
“Só mudamos o local,
mas o carinho, a atenção,
o olho no olho... isso tudo
continua o mesmo. O resultado está sendo positivo
e virou uma família: a da
Odontologia da Unipar atendendo a da Apae”, arremata
Luciana.
Para retomar os traba-

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DEVOLUÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 1198/2020
Processo nº 16.708.266-1
Objeto: Prestação de serviços referentes à oferta de Cursos Técnicos e
de qualificação profissional em caráter concomitante para alunos
matriculados na rede estadual de ensino do Paraná, com a finalidade de
ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de
programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, em
regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
Abertura: 17/11/2020 às 10:30h
O
edital
encontra-se
à
disposição
no
portal
www.comprasparana.pr.gov.br ícone LICITAÇÕES DO PODER
EXECUTIVO (nº 1198/2020) e licitacoes-e do Banco do Brasil ID
842465, licitações por instituição SEED. Curitiba, 29 de outubro de 2020.
Comissão Permanente de Licitação

Matrículas para cursos do Senai 2021 estão abertas
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IESTÉTICA ANIMAL

Conheça todos os cuidados na hora
do banho e da tosa do seu querido pet
Cães e gatos se tornaram membros da família e
essa convivência próxima
faz com que os tutores
mantenham em dia banho
e tosa, mas você sabe quais
os cuidados que donos e
profissionais da beleza
animal devem adotar na
hora de higienizar o seu
melhor amigo?
Para descobrir todos
os segredos a Coluna Pet
do Ilustrado conversou
com a banhista e tosadora
Valéria Cavalcante, que
também dá cursos profissionalizantes, ensinando
quem quer entrar para o
ramo de estética animal,
todos os cuidados que
devem ser tomados para
garantir a saúde e a integridade do animalzinho.

que não conheça bem o
profissional. Além do resultado não ser bem o que
espera ainda há o risco
de cortes e outros danos,
portanto, já sabe: quer seu
bichinho tosado? Procure
um profissional.

OS PELOS
A primeira ressalva
que Valéria fez é que os
pelos ajudam a manter a
temperatura corporal do
animal e funcionam como
um sensor térmico, independente da pelagem ser
curta ou longa. Por isso a
tosa, quando realizada,
não pode ser no ‘zero’.
“Chega o verão e quem
tem cachorro de pelo longo traz para ser tosado e
pede para deixar pelado
achando que vai estar
refrescando o animal. Não
é assim”, afirmou.

LAVAGEM
Se o banho for caseiro, ela recomenda alguns
cuidados, como colocar
algodão nos ouvidos dos
animais, usar uma guia de
contenção de segurança
para evitar acidentes, o
uso de produtos veterinários e água morna. “Nada
de produtos humanos pois
o PH humano é diferente do
PH do animal e pode causar problemas de pele. Então nada de sabão de coca,
sabão Ypê e nem shampoo
de criança”, afirmou. Ela
orientou ainda observar se
o produto é indicado para
a raça do pet.

A TOSA
A recomendação é que
seja feita sempre que necessário a tosa higiênica
das patas e região íntima
como vulva e ânus do animal e no verão ser passada
a lâmina na barriga para
refrescar. E ela alerta que
a lâmina não dá alergia. “O
que ocorre é que após passar a lâmina os poros estão
abertos e o animal volta
para casa onde o ambiente
pode estar ‘esterilizado’
se for dia de faxina ou
sujo demais e isso pode
causar uma alergia, como
também máquina de tosa
sem ser esterilizada que
pode transportar a alergia
de um animal para outro,
enfim, têm muitas possibi-

O BANHO
Ainda segundo Valéria,
o banho também requer
cuidados. Se for no petshop, o local deve ser dotado de um tanque de banho
e que possua a estrutura
para prender o animal,
dependendo da raça. “Acha
que a gente não recebe
mordida? Recebe sim, por
isso é necessário todo o
cuidado para a segurança
no animal e também do
profissional”, afirmou.
A orientação da profissional é que a tosa seja feita de forma a manter os pelos em tamanho que permita ao animal manter
a temperatura corporal regulada

Viviane Cavalcante ao centro e sua equipe de tosadoras e banhistas
lidades”, explicou.
A RAÇA
Outra regra de ouro
para Valéria é o profissional conhecer cada raça e
as suas particularidades.
“Tem que conhecer a raça

e entender o animal. Quer
um exemplo? O chow-chow
e o spitz alemão não podem
ser tosados na lâmina, pois
se corre o risco da pelagem
não voltar a crescer em
partes do corpo e o animal
ficar todo falhado. A tosa

deles deve ser na tesoura
sempre. Daí a pessoa tem
um chow-chow que toma
banho uma vez ao ano.
Chega em um pet que não
conhece a raça e vai passar
a lâmina por ser mais fácil,
pois a pelagem vai estar

toda cheia de nós”, alertou.
E ela alerta: a tosa deve
ser feita apenas por profissionais sérios. Nada de
arriscar pegar uma máquina de cortar cabelo e sair
tosando seu animalzinho
ou levar em qualquer lugar

SECAGEM
Ainda segundo a profissional, nada de apenas
tirar o excesso de água
com uma toalha e deixar
o cãozinho secar no sol.
“Mesmo os cães de pelagem curta é necessário ter
o cuidado de secar o pelo
por baixo também para
evitar dermatites. E cuidado com o uso do secador.
Não pode ser quente por
correr o risco de queimar
a pele do pet”, contou. E
quem acha que cachorro
precisa tomar banho todos
os dias, cuidado, o máximo
é uma vez por semana
para manter a saúde do
animalzinho.
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Pozzobom e Pimentel falam do momento
que Umuarama vive e destacam as suas
metas para a cidade não perder oportunidades
O prefeito Celso Pozzobom (PSC) e o vice
Hermes Pimentel (DC),
candidatos à reeleição,
são os entrevistados desta semana na série de
reportagens do Ilustrado com postulantes, na
eleição deste ano, para
a Prefeitura de Umuarama.
Eles falam do momento positivo que a cidade
vive, das oportunidades de crescimento sustentado e afirmam que
Umuarama não pode
deixar isso de lado. “É
preciso ter continuidade
o projeto que foi iniciado
em 2017 com obras estruturais de qualidade,
organização da máquina
administrativa e melhorias em todos os setores
para a população ter
melhor qualidade de vida”,diz Pozzobom.
Mais experiente com
o primeiro mandato
que está terminando, o
prefeito afirma que foi
elaborado um Plano de
Governo ainda maior
para o segundo mandato, caso seja reeleito,
focado principalmente
na qualidade de vida da
população.
Apesar da pandemia
do novo coronavírus,
Pozzobom diz que está
encerrando o ano com
as contas da Prefeitura
todas em dia, incluindo
a folha de pagamento
e recursos financeiros
garantidos para as obras
que estão em andamento.
Ele lembra que Umuarama deve ter hoje em
torno de 120 mil habitantes e previsão de aumentar esse número a
cada ano. Por isso, a sua
preocupação é aumentar
as vagas nas escolas,
creches, mais estrutura
das Unidades Básicas
de Saúde, segurança e
na mobilidade urbana.
Obras estruturais como
aeroporto e a rodoviária recebem os ajustes
finais. Ele lembra que,
das 18 obras paradas
que herdou da gestão
anterior, apenas duas
ainda não foram finalizadas por problemas
burocráticos: o Centro
de Eventos e a Escola
de Tempo Integral, mas
estão encaminhadas.
O prefeito conta que
o bom momento é vivido
na geração de empregos
com as indústrias existentes produzindo na
sua capacidade e projetos de ampliação, novas
empresas e indústrias
previstas e outras se
instalando e o plano da
gestão já em tratativas
para a instalação de um
grande frigorífico, um
laticínio e uma fecularia
no município.
A cidade tem ainda
a Plusval, a antiga Averama, que no primeiro
semestre do próximo
ano devera´ampliar a
sua produção e a geração de mais centenas de
empregos.
“Através deste Plano
de Governo, apresento
propostas de gestão e
pactuação que contribuirão para continuar o
desenvolvimento de nossa cidade, assim como da
nossa gente, pautadas
em responsabilidade,
honestidade, respeito ao
contribuinte, qualidade
de ensino, geração de
empregos, promoção de

bientes esportivos, tais
como:-Estádio Municipal
Lúcio Pipino, Ginásio de
Esportes Parque Alphaville-Ginásio de Esportes
Jabuticabeiras-Ginásio
de Esportes GuaraniCampo de Futebol –1º de
Maio-Campo de Futebol
–São Cristóvão-Campo
de Futebol –Ouro Branco-Campo de Futebol
–Distrito de Lovat-Campo de Futebol –Distrito
de Serra dos Dourados
e Santa Eliza; Criação
do Programa Bolsa Atleta. Construção de cinco
campos de futebol de
grama sintética em regiões estratégicas do
município, entre outras.

Habitação

Candidato à reeleição, prefeito Celso Pozzobom e a vice Hermes Pimentel

saúde, segurança, mobilidade e inovação”, diz
Pozzobom.
Os candidatos reafirmam ainda que contam
com o apoio e a parceria
com o governador Carlos
Massa Ratinho Junior,
secretários estaduais,
deputados estaduais e
federais e o Governo
Federal para a conquista
de recursos para obras e
serviços. “Vamos provar
para Umuarama que é
possível fazer um segundo mandato melhor do
que o primeiro.

Confira a seguir
tópicos de algumas
das propoﬆas da
coligação
“Umuarama Segue
no Rumo Certo”
formada por PSC,
PSD, PSB, PTB, DC,
Prós
e Cidadania:
Agricultura
e Pecuária

Desenvolvimento das
feiras livres e Feira do
Produtor com melhorias;
Incentivo à expansão
da pecuária leiteira e de
corte
Plano de desenvolvimento da ovinocultura
de corte
Incentivo à integração
lavoura-pecuária.
Estruturação e gestão
das cooperativas locais
Fomentar agroindústrias
Desenvolvimento de
setor de compostagem
Implantar a agricultura urbana com hortas
comunitárias na cidade
Criar um plano de expansão da fruticultura
Investir na Alimentação Saudável e no Restaurante Popular
Combater o Desperdício de Alimentos e à fome
Ampliação do Banco
de Alimentos
Instalar mais pontos
do Sacolão do Produtor
Construção do Mercado
Municipal de Umuarama.

Assiﬆência
Social

Implantação de dois
Centros de Referência
da Assistência Social

(CRAS); um Centro Dia;
o 2º Conselho Tutelar;
Reestruturação do espaço físico do Centro
Pop; implantação de uma
casa de acolhimento
para mulheres vítimas
de violência; Implantar
a Vigilância Socioassistencial. E construção de
uma sede para o Centro
de Referência Especializado da Assistência
Social (CREAS).
Ampliar as ações e
as metas do Centro da
Juventude, fortalecer o
Programa Família Acolhedora; implantar ações
voltadas à pessoa idosa e
às pessoas com deficiência; implementar ações
nos distritos; realizar
concurso público para
reposição e ampliação
dos serviços ofertados;
ampliar a parceria com
o Ministério Público do
Trabalho para atender
jovens e pessoas com
deficiência no mercado
de trabalho;

Cultura

Criar o Festival de
Teatro de Umuarama;
evoluir a Mostra de Dança para um Festival Regional; buscar recursos
para aquisição de um
caminhão-palco; retomar
o Conselho de Cultura;
reestruturar a Lei Municipal de Incentivo à
Cultura; elaborar plano
museológico no município; aumentar o apoio
aos artistas locais, desenvolver ações culturais
e de qualificação para
crianças, jovens, adultos
e terceira idade; criar a
agenda cultural anual
com a Roda de Conversa
com Pioneiros, festivais
de música, teatro, dança
e corais, cultura na praça, mostra de fotografias,
semana farroupilha, Virada Cultural / Semana
da Cultura e festival de
cinema, entre outros;
criar o Festival de Violeiros de Umuarama e
Região e resgatar as
festas populares.
Criar um programa
de integração dos servidores municipais, valorizando seus talentos
através da música, do
canto, da dança, do teatro, da poesia e outras
manifestações artísticas;
criar a Feira de Cultura
e Artesanato; fortalecer

o Natal de Umuarama,
criar o Clube da Leitura
para crianças, jovens,
adultos e terceira idade.
Desenvolvimento de
ações culturais nos bairros e distritos.

Educação

O Plano de Governo para Educação terá
como base as leis que
regem a Educação, como
a Constituição Federal, a
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional
(LDBEN), as Diretrizes
Curriculares Nacionais
(DCNs), o Plano Nacional
e o Plano Municipal de
Educação (PNE/PME) e
a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).
Transporte escolar
de qualidade; Promover
concurso público para
a contratação de docentes e secretário escolar;
Implantar Iniciativas/
Programas/ Projetos de
promoção do avanço da
aprendizagem dos alunos do 1º ao 5º ano, em
contraturno, de forma
presencial; Intensificar
ações para aumentar
a oferta de vagas em
escola em tempo integral; Ampliação de vagas
para a faixa etária de
0 a 3 anos; Promover
formação continuada
de excelência para docentes, gestores, equipe
técnica-administrativa e
equipe de apoio;
Implantar um Núcleo
de Tecnologia Educacional para fomento da Cultura Digital nas unidades
educacionais; Implantar
projetos de dança, música, teatro e robótica;
Elaborar Livro Didático
da História de Umuarama, entre outros.
Esporte e Lazer
Fomentar e viabilizar
programas de esportes e
lazer para inclusão das
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Dar continuidade
às atividades sistemáticas orientadas (Projeto
SMEL em Movimento,
Pedalada Noturna, Zumba na Praça, Life Dance).
Ampliar o número de
núcleos de atendimento
do Projeto Vida Ativa
Melhor Idade. Tornar
Umuarama referência
na modalidade de skate.
Revitalização de praças
esportivas e alguns am-

Construção de moradias; Construção de
unidades habitacionais
em casos emergenciais;
-Potencializar o Programa Habita Umuarama.
Construção de condomínio do idoso; Regularização fundiária; Lotes urbanizados; Implantação
de programa de auxílio
moradia e Loteamentos
nos Distritos;

Indúﬆria e
Comércio

Estabelecer a “Agenda
de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável Umuarama 2040”
e melhorar a infraestru-

tura de planejamento do
desenvolvimento econômico e social;
Inovação, ciência e
tecnologia para desenvolvimento econômicosocial;
Atração de investimentos industriais externos;
Regularização e urbanização dos novos Parques Industriais; Fortalecimento
da base de acesso a crédito para todas as empresas; Prospecção de novas
empresas industriais e
atacadistas; Fomento à
exportação; Implantação
da Escola de Fábrica.

Meio Ambiente
e Suﬆentabilidade

Fortalecer a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente; Instituir um
Plano Municipal do
Meio Ambiente; Implantar um Programa
Municipal Agroambiental, Fomento às
indústrias sustentáveis; Implantação de
Parques Urbanos em
Áreas Verdes Municipais; Elaboração do
Plano Municipal de Recursos Hídricos; Plano
Municipal de Gerenciamento Integrado
de Resíduos Sólidos;
Instituir o Domingo
Ambiental: trazer às
nossas áreas verdes
fomento para esporte,
gastronomia e diversas

Mobilidade Urbana
Realização de concurso público para a contratação de Agentes de Trânsito; Efetivação do
estacionamento rotativo; Aprovação do Plano
de Mobilidade; Ampliação e modernização dos
semáforos; Ampliação do sistema de videomonitoramento do trânsito; Readequação dos canteiros centrais das vias e Programa de Educação
no Trânsito através da Escola de Trânsito.
Saúde
Ampliar o horário de atendimento de Unidades Básicas de Saúde (UBS); Manter painéis
fixados com gastos mensais atualizados nas
UBS; Ampliação de atendimento de Psicologia no município; Implantação de equipe de
atendimento domiciliar; Garantir atendimento
de urgência nas UBS; Ampliar e estruturar
as equipes de atendimento e fiscalização da
Vigilância em Saúde; Manutenção e ampliação
de atendimentos no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas); Estruturação do serviço
de agendamento de consultas nas UBS; Manter
assistência integral à gestante e recém-nascido;
Manutenção da frota de transporte da saúde.
Segurança
Realização de concurso público para a contratação de guardas municipais. Criar no âmbito
da Guarda Municipal a Patrulha Escolar, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Rural e a ROMU
(Ronda Ostensiva Municipal); Criação do Centro
de Formação e Desenvolvimento Profissional da
Guarda Municipal; Aquisição de Módulo Móvel
com sistema de videomonitoramento; Criação de
Grupo de Operações com Cães (Canil); Ativação
do Gabinete de Gestão Integrada (GGI).
Tecnologia da Informação
Integração de serviços das diversas secretarias em uma única plataforma, disponibilizada
em forma de APP para os munícipes;
Informatização de processos para diminuir
trâmites e prazos de espera para os munícipes
Disponibilização de aplicativo para acompanhamento de consultas, exames;
Canal digital para divulgação de material
didático.
Sincronização dos semáforos;
Turismo
Estabelecer e fortalecer mapa de rotas rurais
do município
Turismo Rural; Estabelecer agenda de eventos econômicos e sociais no município; Relacionar e promover todos os grupos de culinária,
de pratos típicos, de festas e eventos; Criar
programa de dicas e oportunidades para quem
quer ou já está se mudando para Umuarama;
Implantar e incentivar o turismo religioso;
turismo esportivo e outros. Criar e valorizar o
ecoturismo.
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O longo caminho para ter
acesso às cirurgias bariátricas
Umuarama - Esta semana a Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (SBCBM) divulgou dados que apontam
a dificuldade de acesso as
cirurgias bariátricas pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS) e a cirurgia metabólica pelos planos de saúde
em todo o país.
Em Umuarama e região
a situação não é diferente
e o portador de obesidade
crônica tem que enfrentar um longo e burocrático
caminho desde a porta de
entrada do atendimento na
Unidade Básica de Saúde
(UBS) do seu bairro até
chegar a mesa de cirurgia.
São no mínimo dois anos
e meio de peregrinação, se
tudo ocorrer bem.

DADOS NACIONAIS
No ano passado, foram feitas no Brasil 68.530 cirurgias
bariátricas, 7% a mais do que
no ano anterior, que registrou
63.969 procedimentos desse
tipo, segundo a Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.
Na saúde pública, houve
12.568 cirurgias bariátricas
em 2019 – um crescimento
de 10,2%, se comparado a
2018. Na saúde suplementar, por meio de planos de
saúde, foram realizadas
52.699 cirurgias bariátricas,
com aumento de 6,4% em
relação a 2018. Já entre
as cirurgias particulares,
pagas integralmente pelos
pacientes, foram feitos 3.263
procedimentos no país.

SUS
Segundo presidente
da Associação Médica de
Umuarama (AMU), o cirurgião do aparelho digestivo e
coordenador do serviço de
cirurgia bariátrica do Hospital Uopeccan, Fábio de
Carvalho, mais de 75% das
cirurgias ocorrem pelo SUS,
onde atualmente apenas o
procedimento mais invasivo,
que a cirurgia aberta ou
laparotomia é realizada.

2020
Até agora, os dados de
2020 foram divulgados apenas pela saúde pública.
Entre janeiro e junho deste
ano, foram realizadas 2.859
cirurgias. Em 2019, no mesmo período, já tinham sido
feitas 5.382 operações desse
tipo pelo SUS. Segundo a
SBCBM, a queda se deve
à suspensão das cirurgias
eletivas com o início da
pandemia de covid-19.

BALANÇA
Ele afirmou que apesar
de seu custo ser menor
do que um procedimento
por videolaparoscopia, os
riscos ao que o paciente
está exposto e o tempo de
recuperação para o retorno ao trabalho são muito
maiores. “Quem faz por videolaparoscopia em 10 dias
já retornou as suas atividades normais. Quem passa
pelo procedimento aberto
a recuperação é de 30 a 90
dias. A luta é pela inclusão
do procedimento menos
invasivo também pelo SUS
e planos de saúde”.
CONSULTA PÚBLICA
A Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica defende a inclusão da cirurgia metabólica
– indicada para portadores
de diabetes que não conseguem o controle da doença
com medicamentos – no
rol de procedimentos da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
O procedimento, que já
foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), atualmente está em
consulta pública na ANS
para obter a cobertura pelos
planos de saúde.

O médico cirurgião bariátrico e coordenador do serviço de cirurgia bariátrica do hospital Uopeccan Fábio de Carvalho. “É
preciso políticas públicas de prevenção a obesidade crônica que é uma doença”, afirmou

DIABETES
A Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica informou que, nos
últimos anos, conduziu estudos de custo e efetividade
e também estudos clínicos
randomizados que comprovam a remissão do diabetes
em pacientes que passam
pela cirurgia metabólica.
A entidade propõe que, a
cirurgia, hoje oferecida aos
pacientes com obesidade,
seja coberta também para
pacientes com diabetes tipo
2. “Estudos comprovam a
remição da diabetes tipo 2
em até 90% dos pacientes”,
salientou o médico.
EM UMUARAMA
Em Umuarama, dois
hospitais estão habilitados
pelo Ministério da Saúde
e Secretaria de Estado da
Saúde (SESA) para realizar
os procedimentos: Instituto
Nossa Senhora Aparecida e
Uopeccan, que além da 12ª
Regional (de Umuarama)
também é o hospital referência para as 11ª RS (Campo
Mourão), 13ª RS (Cianorte)
e 14ª RS (Paranavaí).
O credenciamento da
Casa de Saúde saiu em
dezembro de 2019 e desde março de 2020 todos
os procedimentos foram
suspensos pela SESA por
conta da covid19. Segundo
o coordenador do serviço
de cirurgia bariátrica do

Hospital, Fábio de Carvalho,
se aguarda a liberação da
Regional de Saúde para a
retomada dos atendimentos.
LIBERAÇÕES
Segundo a chefe da 12ª
Regional de Saúde, Viviane
Herrera, no início do ano a
SESA modificou todo o procedimento para a liberação
das intervenções cirúrgicas.
“A Uopeccan têm os pacientes, mas agora que vai
começar a verificar os que já
estão prontos para operar”,
afirmou.
PEREGRINAÇÃO
Atualmente o paciente,
mesmo nos casos de obesidade mórbida, precisa
passar obrigatoriamente
por um acompanhamento

de dois anos com nutricionista e psicólogo junto
a USB de seu bairro para
que após a Secretaria de
Saúde do Município emita
um relatório comprovando
o atendimento e o fracasso
de se obter a perda de peso
pelos tratamentos convencionais para que o paciente
seja encaminhado para um
médico especialista que irá
avaliar a indicação ou não
da cirurgia bariátrica.
FATORES
Neste ponto outros dois
fatores passam a ser considerados: o Índice de Massa
Corporal (IMC) acima de 35
aliada a uma doença pré
existente como diabetes,
hipertensão ou cardiovasculares. Atualmente são 21

comorbidades constantes
em lista do Conselho Federal de Medicina.
Após a Casa de Saúde formalizar o pedido de cirurgia
junto a Regional de Saúde,
esta encaminha para a SESA
em Curitiba, que vai aprovar
ou não. “Os pacientes que
estiverem aptos o hospital
encaminha uma AIH (autorização de internação hospitalar) e a Regional de Saúde
confere a documentação e
encaminha à SESA e lá eles
liberam. Aí o paciente pode
operar”, explicou a chefe da
12ª RS, Viviane Herrera.
Até o fechamento da matéria a Regional de Saúde
não informou a quantidade
de pacientes com indicação
de cirurgia ou que sofre com
a obesidade crônica.

OBESIDADE
O total de cirurgias feitas
em 2019 atendeu a 0,5% da
população de portadores de
obesidade grave, que atinge
cerca de 13,6 milhões de
pessoas no país, informou
a Sociedade Brasileira de
Cirurgia Bariátrica e Metabólica.
“O único tratamento
comprovadamente eficaz a
longo prazo para a obesidade e doenças associadas
a ela como, por exemplo, o
diabetes e a hipertensão,
é praticamente inacessível
para pessoas que dependem
do sistema público e dos
planos de saúde”, avaliou
o presidente da Sociedade,
Marcos Leão Vilas Boas.
Atualmente, o SUS oferece 85 serviços de assistência de alta complexidade à
atenção ao indivíduo com
obesidade em 22 das 27
unidades federativas.
POLÍTICAS PÚBLICAS
O médico Fábio de Carvalho defende a prevenção
da obesidade através de
políticas públicas que comecem ainda na infância e
na adolescência. “Hoje não
estamos atacando a causa
do problema e precisamos
fazer isso”, afirmou.

Após dor da perda, a gravidez desejada
Debora Machado de Souza ficou grávida do marido
só depois que ele havia
morrido. A confirmação da
gestação veio no dia em que
ele completaria 50 anos. As
gêmeas nasceram um ano
depois da partida dele, no
mesmo mês do óbito. E elas
são a cara do pai.
SONHO
O sonho do casal, que foi
levado adiante por ela só foi
possível porque o sêmen de
Marco Aurélio tinha sido
congelado, uma medida
para preservar a fertilidade
diante do tratamento de
câncer. Ele também deixou
autorização para uso do
material genético. “Eu fiz
uma coisa por amor. Sei
que ele ficou muito feliz”,

conta a dona de casa de 31
anos, que recusa o título de
“guerreira” que lhe deram
pessoas que conhecem a
história.
IMPULSO
Tudo foi feito com planejamento, consciência e
tendo as condições financeiras necessárias para
criar Maria Alice e Maria
Victoria. Mas também foi
feito “por impulso”, no sentido de não saber se havia
questões legais sobre a
possibilidade de usar os
gametas do marido após a
morte dele. O único desejo
era tornar reais as conversas que tinham sobre
qual seria o nome do bebê
e como fariam a festa de
aniversário de 1 ano.

ASSISTIDA
No Brasil, são raros os
casos de reprodução assistida post mortem e não há
legislação sobre o tema. O
que existe é um projeto de
lei (1.184/2003), sobre a utilização de gametas de maneira póstuma desde que
haja aval prévio para isso.
Mas o PL ainda aguarda
parecer na CCJ da Câmara
dos Deputados.
Por enquanto, a questão
é tratada do ponto de vista médico, por resolução
do Conselho Federal de
Medicina (CFM), a mais
recente de 2017 (nº 2.168),
que afirma ser “permitida a
reprodução assistida postmortem desde que haja
autorização prévia específica do(a) falecido(a) para

o uso do material biológico
criopreservado, de acordo
com a legislação vigente”.
“Desde a primeira resolução (de 2010), permite-se
fazer técnica de reprodução
assistida com a única exigência de ter um consentimento prévio, em vida, da
pessoa a respeito do que
fazer com embrião ou material congelado”, diz Hitomi
Nakagawa, presidente da
Sociedade Brasileira de
Reprodução Assistida. Ela
afirma que todas as clínicas
de reprodução fornecem
informações e termo de
consentimento.
PROCURAÇÃO
“Foi por impulso, eu não
sabia se podia ou não. Meu
marido devia saber porque

era advogado, tomava conta
das partes burocráticas.
Quando a médica disse que
eu precisava da procuração,
fui procurar nos documentos da clínica e estava lá no
contrato. Ele tinha deixado
(assinado) com firma reconhecida”, relata Débora.
QUIMIO
O casal resolveu congelar o sêmen de Marco
antes de ele iniciar a quimioterapia por causa de
um câncer que havia começado no intestino e se
espalhado para o fígado.
Porque o tratamento seria
mais agressivo, as chances
de prejudicar a fertilidade
eram altas, então o médico
indicou a preservação dos
gametas. Nos dois anos an-

teriores, Debora e o marido
tinham tentado engravidar,
até por uma fertilização in
vitro que não progrediu
Em novembro de 2017,
o material genético dele foi
coletado e congelado. No
dia 27 daquele mês, a saúde
do advogado piorou - ele
morreu dia 8 de dezembro.
“Eu só tinha essa certeza
de que iria terminar o que a
gente começou”, diz Debora.
Ele dizia temer pela maternidade solo, ainda mais se
viessem gêmeos. “Marco foi
piorando e parou de falar.
Dois dias antes (da morte),
falei com ele: ‘Eu vou usar
o sêmen se acontecer algo
contigo, vou dar continuidade ao que a gente queria’.
Ele sorriu e ali eu soube que
ele queria também.”
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Boa fase de Bruno Henrique
é arma do Mengo contra
“pedra no sapato” São Paulo
Rio, 30 (AE) - O São
Paulo se tornou uma bela
pedra no sapato do Flamengo. São cinco jogos
sem ganhar dos paulistas
e apenas dois triunfos nos
últimos 10 jogos. Na temporada perfeita de 2019,
por exemplo, foram duas
igualdades. Neste domingo
as equipes se reencontram,
às 16 horas, no Maracanã,
e os cariocas apostam na
grande fase de Bruno Henrique para seguirem firmes
na briga pela liderança.
Desde o retorno após
se recuperar da covid-19,
Bruno Henrique vem se
destacando com a camisa
do Flamengo. Foram nove
jogos disputados e sete
gols anotados, além de
outras três assistências.
O atacante cumpriu suspensão diante do Internacional, na rodada passada,
e agora volta ao time cheio
de gás. Ele sabe que a
concorrência por vaga vai
crescer no elenco e não
quer mais ficar fora.
A última vitória do Flamengo diante do São Paulo
aconteceu em julho de
2017, por 2 a 0. De lá para
cá foram duas derrotas e
três empates. Tropeçar
novamente neste domingo
está fora dos planos na
briga ponto a ponto com
o Internacional pela liderança
O técnico Domènec Torrent terá desfalques importantes. Os volantes William
Arão e Thiago Maia estão
suspensos e Rodrigo Caio,
que voltaria à defesa, sofreu lesão na panturrilha.
Gerson deve atuar mais
recuado. João Gomes e
Daniel Cabral lutam pela
vaga de primeiro volante.
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Bruno Henrique é o destaque do Mengo no confronto deste domingo

Éverton Ribeiro será
o responsável único pela
armação. Arrascaeta e
Diego seguem tratando das
contusões musculares e
ainda não têm prognóstico
de retorno.
Na frente, o espanhol
optará pela manutenção do
trio formado por Vitinho,
Bruno Henrique e Pedro. A
ordem é sufocar os paulistas e acabar com o recente
retrospecto ruim.
São Paulo "testa" sistema defensivo
Os cinco gols sofridos
nos últimos dois jogos deixaram o técnico Fernando
Diniz extremamente irritado no São Paulo. Ainda
mais por virem por falhas
defensivas. Neste domingo,
às 16 horas, diante do ofensivo Flamengo, o treinador
"testará" seu sistema de
marcação antes do jogo
decisivo diante do Lanús,

Em Recife, Athletico-PR
faz duelo direto com o
Sport contra a queda
Curitiba (AE) - O Athletico-PR espera retomar
o caminho das vitórias neste domingo, quando
faz um confronto direto contra o rebaixamento
diante do Sport, às 16 horas, na Ilha do Retiro,
pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na zona de rebaixamento, com 16 pontos, o
time paranaense ainda tem um jogo pendente no
primeiro turno - contra o Atlético-MG, em Belo
Horizonte, pela sexta rodada. Mas faz tempo
que não sabe que é vencer.
A sua última vitória foi sobre o Bahia, por 1 a
0, no dia 26 de setembro. De lá para cá, contando
jogos do Brasileirão, da Copa Libertadores e da
Copa do Brasil, foram seis derrotas e três empates. Mas, se depender do meia Léo Cittadini,
a má fase está com os dias contados.
“Precisamos caprichar mais nas finalizações
para vencer. Nosso grupo está unido e focado.
Temos a consciência dessa fase que estamos
vivendo. Podem ter certeza que vamos nos dedicar todos os dias para tirar o Athletico dessa
situação”, disse o meia.
Como Paulo Autuori está suspenso, quem
vai comandar o Athletico-PR neste domingo é
o auxiliar Bernardo Franco. E ele tem problemas. O lateral-esquerdo Abner Vinícius cumpre
suspensão automática, enquanto os zagueiros
Pedro Henrique e Thiago Heleno seguem de
fora. O primeiro está lesionado e o companheiro
testou positivo para covid-19.
Por outro lado, Franco tem as voltas do meia
Jorginho e do atacante Renato Kayzer, que não
atuaram contra o Flamengo na Copa do Brasil
pois já haviam disputado a competição pelo
Atlético-GO. Apenas Kayzer deve ser titular, no
lugar de Walter.

pela Copa Sul-Americana.
No Brasileirão de 2019,
no qual o Flamengo vinha
atropelando todos os rivais
no Maracanã, o São Paulo
se portou bem defensivamente e segurou o 0 a 0.
A meta é repetir aquele
desempenho neste jogo.
Apesar de ter chances
de fechar o turno na liderança desde que vença
seus quatro jogos, o São
Paulo não esconde que
avançar na Sul-Americana, batendo o Lanús, não
sai da cabeça. E usará o
jogo do Maracanã diante
de um rival poderoso para
aprimorar suas deficiências.
Há tempos que a defesa
são-paulina decepciona.
Diniz já barrou Arboleda
e Bruno Alves, apostou em
meninos, improvisou Léo
no setor, voltou com Bruno
Alves, trocou lateral-direi-

Jogos de Hoje
Flamengo X São Paulo
Sport X Athletico PR
Santos X Bahia
Goiás X Vasco

Jogos de Hoje
Palmeiras X Atlético MG
Grêmio X Bragantino
to mais de uma vez e nada
de organizar o setor. Igor
Vinícius está em fase final
de recuperação e deve ser
o dono da lateral direita.
Reinaldo é intocável na esquerda e a dupla defensiva
virou dúvida novamente.
Diniz deve dar nova
chance a Diego Costa e
Bruno Alves, mas já estuda aumentar o poder de
marcação no meio para
não deixar o time tão vulnerável atrás.

Santos promete precisão contra o
Bahia para voltar à briga pelo G-4
Santos (AE) - O Santos
entra em campo neste domingo em busca de reabilitação. Às 18h15, na Vila
Belmiro, diante do Bahia,
a missão é melhorar o
aproveitamento nas chances criadas para apagar a
má impressão após dois
tropeços seguidos. Com
o retorno de Kaio Jorge,
ganhar do Bahia é questão
de honra para o time voltar à briga pelo G-4.
Foi uma semana ruim
para o Santos. Derrota
em confronto direto para
o Fluminense, por 3 a 1,
e empate em casa na ida
da Copa do Brasil, com o
Ceará, por 0 a 0. Cuca havia trabalhado com metas
de entrar no G-4 no Rio
e abrir vantagem na Vila
para a partida de volta. O
time não cumpriu nenhuma das duas.
Indignado com o alto
número de chances de
gol que o Santos vem desperdiçando ultimamente,
Cuca mais uma vez cobra
capricho. Ele sabe que não
serão tantas oportunidades criadas toda vez e que
as falhas podem custar
caro, como ocorreu diante
do Ceará.
Mais entrosado com o
time titular, Kaio Jorge
retorna da seleção sub20 para deixar o ataque

mais forte. Cuca já adiantou não ter como poupar
titulares e usará força
máxima para tentar subir
para a faixa de classificação à Copa Libertadores.
O Santos soma 27 pontos
e tem de ganhar do time
baiano.
Durante a semana, o
atacante Marinho bateu
boca com torcedores pelas redes sociais. Ficou
indignado com reclamações e questionamento
sobre alguns jogadores.
Está "mordido" e querendo
mostrar que são injustos
os questionamentos.
Com 11 gols no Brasileirão, o atacante espera
seguir deixando sua marca para recolocar o Santos
no trilho das vitórias e
amenizar as críticas. Nada
de amargar novo tropeço
na Vila Belmiro, onde o
time foi batido pelo Atlético-GO e empatou com o
Ceará recentemente.
Cuca não deve contar
com a volta do lateral
Pará, machucado, e perdeu Lucas Peres, suspenso. Recém-chegado,
Laércio seria o substituto
natural. Entretanto, o técnico pode usar Luiz Felipe
para dar ritmo de jogo ao
defensor, que substituirá
Lucas Veríssimo na Copa
do Brasil.

Estado do Paraná
GABINETE
DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo Investigativo n° 01/2020
Investigada: AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP
Após todo o correr processual, a Comissão Administrativa elaborou detalhado relatório do procedimento, qual passo
a me utilizar, transcrevendo-o:
Após recebimento de denúncia e recomendação do controle interno do Município, o Excelentíssimo Prefeito Municipal
decidiu pela abertura de procedimento administrativo, para a investigação de eventual descumprimento do contrato
firmado entre o Município de Esperança Nova e a empresa AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP, doravante denominada apenas empresa investigada (pag. 05).
Para tanto, publicou a Portaria n. 169, de 22 de junho de 2020, onde instaurou o presente procedimento e designou os
membros da comissão do processo administrativo.
Em 23 de junho de 2020, as 9 horas, esta comissão instalou-se, conforme ata na pag. 03, dando suas primeiras
deliberações.
A informação de instalação da comissão foi encaminhada aos departamentos necessários, além de ter sido feita a
notificação da empresa investigada, dando-lhe ciência e disponibilizando prazo para a mesma apresentar defesa
preliminar (pag. 09 a 13).
DO CONTRATO
O contrato firmado entre o Município e a empresa investigada foi juntado ao processo administrativo (pag. 14). Em
análise ao mesmo, consta como objeto:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos e capacitação na elaboração de projetos, mediante cadastro e a anexação de propostas e planos de trabalho via internet no SICONV, acompanhamento,
intermediação e conclusão de convênios, pré-projetos, transferências voluntárias, e transferência fundo a fundo, junto
aos governos federal e estadual, com representação em Curitiba/PR e Brasília/DF, atendimento in-loco sempre que
solicitado, além da prestação de contas dos mesmos realizando todos os atos necessários até sua aprovação final.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Compete à CONTRATADA: executar o objeto do Edital de Tomada de Preços n. 06/2017, com visitas técnicas semanais, de mínimo 4 (quatro) horas para a prestação de convênios ou conforme necessidade da administração municipal;
b) A EMPRESA deverá manter um canal de comunicação com o gestor do município, para suprir as demandas pertinentes à execução do objeto.
c) A EMPRESA deverá manter pessoa preposta à disposição do Município, afim de dar suporte aos encaminhamentos,
bem como, manter canal de informações (físico ou eletrônico), com os servidores responsáveis que serão posteriormente designados.
Foram juntados também os termos aditivos 01 e 02 (pag. 18 e 19).
CONTROLADORIA INTERNA
Em manifestação do Controlador Interno do Município protocolada aos 05 de dezembro de 2019, o mesmo recomendou:
Diante do exposto acima, venho RECOMENDAR para que suspenda o contrato com a empresa AVR Assessoria
Técnica Ltda - EPP a partir desta data, por apresentar inconsistência das informações prestadas e por desrespeitar
o prejulgado n. 06 do TCE/PR.
Ainda em 10 de junho de 2020, apresentou nova recomendação, no seguinte termo:
Diante do exposto RECOMENDO que seja analisado pela Municipalidade sobre a necessidade de cancelamento do
contrato firmado com a empresa AVR Assessoria Técnica Ltda - EPP..., a fim de dar cumprimento a decisão judicial
mencionada a qual impede a contratada de firmar contratos com entes públicos.
Referida decisão é a do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, processo n. 071235060.2017.8.07.0018, onde foi decidido que:
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso e, ao reformar a sentença apelada, julgo o pedido procedente para condenar a ré sociedade empresária AVR Assessoria Técnica Ltda - ME, às sanções do art. 12, inciso III da LIA, observada
a regra de proporcionalidade e razoabilidade prevista no caput do referido dispositivo legal, ao pagamento de multa
civil no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Quanto ao mais, fica a demandada proibida de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 3 (três) anos (pag. 39).
INQUÉRITO CIVIL N. MPPR-0107.19.000413-8
O Ministério Público de Pérola instaurou, em 13 de janeiro de 2020, inquérito civil com o objetivo de “Apurar eventual ilegalidade na contratação pelo Município de Esperança Nota da empresa AVR - Assessoria Técnica Ltda - EPP,
objeto da Tomada de Preço n. 06/2017 e contrato n. 028/2017, especialmente pela ausência de prestação de serviço
contratado”.
O procedimento do Ministério Público fora encaminhado à Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado de
Umuarama, que gerou o Relatório de Auditoria n. 042/2020, que, após análise de diversos quesitos, encontrou as
seguintes supostas irregularidades:
Quesito “4”
“há indícios de que os serviços não foram prestados?”
[...]
Ao analisar os documentos pertinentes às Propostas de Projetos cadastrados no Sistema SICONV (Anexo V e VI), não
foram indentificadas comprovações de que tais projetos foram, de fato, elaborados pela empresa AVR, conforme informado pelo Prefeito. Também não foram identificados, nos autos, declaração de autoridades municipais que confirmar
a presença de funcionário da empresa contratada no Paço Municipal.
[...]
Por fim, conforme detalhado no Anexo I (Relação de empenhos pagos à AVR no período de Out/2017 e Dez/2019),
que foi apurado com base nos documentos dos Processos de Pagamentos (fls. 02 a 259 do Anexo IV), verificou-se
indícios de pagamento indevido em relação ao Empenho n. 4929/2017, Nota Fiscal n. 234 (fls. 02 a 07 do Anexo IV).
Tal irregularidade se deve ao fato de terem sido pagos 4 (quatro) parcelas mensais no ano de 2017 (Notas Fiscais n.
217, 221, 233 e 234), sendo devido apenas 3 (três), pois o contrato foi firmado em 01/09/2017, a primeira Ordem de
Execução de Serviço, de n. 249/2017 (fl. 21 do Anexo IV), foi emitida em 17/10/2017, e os trabalhos da Contratada
provavelmente iniciaram-se em 02/10/2017, conforme Relatório acostado à folha 26 do Anexo IV.
Assim, mesmo que sejam comprovadas a regularidade dos serviços prestados, há indícios de pagamento a maior, no
valor de R$ 4.200,00, efetuado em 22/12/2017.
Quesito “5”
“há indício de que a documentação possa ter sido produzida posteriormente, especialmente os Relatórios dos serviços prestados?”
[...]
Em todos os casos, os seguintes indícios, relatados no quesito anterior, apontam suspeitas de que os relatórios de
Prestação dos Serviços possam ter sido elaborados após a efetivação dos pagamentos:
Demora significativa na apresentação dos relatórios solicitados pelo Controlador Interno do Município - mais de 8
(oito) meses;
Assinatura dos Relatórios pelo proprietário ou pela Administradora da empresa contratada, e não pelo pessoal técnico
responsável pela execução dos serviços;
Diversos registros de visitas à Prefeitura Municipal em dias de feriados.
Constam ainda dois Relatórios pertinentes ao primeiro mês de execução dos serviços, e que são divergentes entre
si: o primeiro, acostado à folha 26 do Anexo IV, não está assinado e registra atividades de 02/10/2017 a 31/10/2017;
o segundo, acostado à folha 259 do Anexo IV, está assinado e registra atividades de 27/09/2017 a 23/10/2017. Isso
aponta indícios de que, o segundo relatório apresentado, que está assinado, talvez tenha sido elaborado em período
posterior ao pagamento efetuado.
Após o relatório, o Ministério Público de Pérola ouviu alguns servidores do Município, que declararam:
Antônio Carlos Vigo, controlador interno:
Até mês de maio de 2019 não presenciou ninguém da empresa prestando serviços. Somente viu uma pessoa da
empresa AVR em duas ocasiões, após a notificação. Depois disso, raramente alguém da empresa comparecia na
Prefeitura Municipal de Esperança Nova/Pr e não cumpriam a carga horária. A secretária de administração, Marli,
era responsável pela fiscalização da prestação de serviços. Nenhum servidor recebeu capacitação. O Edson Jaques
não recebeu capacitação da empresa AVR. Qualquer servidor que recebesse capacitação estaria apto para efetuar
o cadastro no SICONV, bem como as prestações de contas. Recorda-se que faltavam relatórios de prestação de
serviços, mas não se lembra os meses. Nos feriados e no carnaval não há expediente na Prefeitura Municipal de
Esperança Nova-PR.
Edson Jaques Santos, diretor da divisão de tesouraria e finanças:
O depoente é responsável pelo pagamento da despesa. Realizava o pagamento com base na declaração de recebimento de serviços prestados, assinada pela Marli, secretária de administração. Quando realizou os pagamentos, não
havia o relatório de prestação de sérvios. Por volta de 2018 ou 2019, não se recorda a data, a empresa AVR começou
a mandar o relatório de prestação de serviços. Foi cobrado da ausência de relatório pelo controle interno. A partir dessa
época, os relatórios foram juntados. Os relatórios referentes aos meses anteriores foram remetidos posteriormente.
Não tinha responsabilidade pelo preenchimento do relatório de prestação de serviços. As comunicações necessárias
para preenchimento dos documentos eram transmitidas para a empresa, no mesmo dia ou no mais tardar, um ou dois
dias depois. Júnior da AVR comparecia no paço municipal esporadicamente; não comparecia uma vez por semana.
Não se recorda se chegava a ser uma vez por mês. Nào viu ninguém da empresa AVR capacitando servidores. Se o
município fornecer um treinamento para o servidor, este conseguirá realizar os serviços. Esse serviço consiste em cadastrar propostas no SICONV, e atualmente chama-se plataforma MAIS BRASIL. Hoje, há servidores suficientes para
realizar esse tipo de serviço, sendo desnecessária a terceirização. Um auxiliar administrativo poderia fazer esse tipo
de serviço. Nos feriados e no carnaval não há expediente na Prefeitura Municipal de Esperança Nova-PR. Ninguém
da empresa compareceu para falar com o depoente quando trabalhou em algum feriado.
Jocelino Alves Souza, diretor da divisão de contabilidade:
O depoente é responsável pelos empenhos e liquidação. Quando realizava a liquidação, fazia com base na declaração
dos serviços prestados e bens recebidos. Tem certeza que em algumas liquidações o relatório de prestação de serviços não estava anexado nas notas. Nos feriados não há expediente da Prefeitura Municipal de Esperança Nova-PR.
DEFESA PREVIA DA EMPRESA INVESTIGADA
Após devida abertura de prazo para a empresa apresentar sua defesa previa, qual foi protocolada aos 09 de julho de
2020 (pag. 192 a 205). Na ocasião apresentou as seguintes alegações:
Com relação a decisão do TJDFT
[...]
Cumpre destacar que eventual condenação não atinge os contratos anteriores, especialmente o contrato 28/2017,
sendo que a proibição de contratar com o Poder Público (acaso mantida) somente tem validade para “novas” contratações a partir do transito em julgado da decisão condenatória, não vinculando as relações anteriores.
Observa-se que não há qualquer comprovação de ilegalidade em relação ao contrato ora analisado.
Ademais, o rompimento do contrato baseado nesse argumento (aplicação de sanção para contratações futuras), não
caracteriza violação do disposto no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal.
Com relação a afronta ao art. 37 da CFB de 1988:
[...]
Convém lembrar que o STF reconheceu a constitucionalidade da lei sobre terceirização e é admitida atualmente terceirização do serviço público, inclusive para atividade fim da Administração Pública, conforme se infere do Decreto
Federal 9.507/18.
Com relação ao relatório de auditoria do MP:
[...]
Na verdade, o contrato é claro ao estabelecer como objeto “serviços técnicos e capacitação na elaboração de projetos”. Isso, no entanto, não significa capacitação de pessoal, mas a qualificação/preparo do ente municipal para a
apresentação de projetos e celebração de convênios.
Houve claramente uma interpretação equivocada do objeto, o que é facilmente constatado com análise do processo
licitatório respectivo.
[...]
Conforme mencionado no item anterior, estão sendo apresentados juntamente com esta defesa, documentos comprovatórios da execução do contrato, ou seja, da prestação de serviços pela empresa AVR, o que inclui os serviços
prestados com as visitas técnicas, afastando-se, assim, as alegações de suposto descumprimento contratual e irregularidade.
Ainda, em anexo consta uma declaração firmada por um representante da empresa AVR que compareceu habitualmente na Prefeitura de Esperança Nova e prestou os serviços contratados, afastando qualquer alegação de irregularidade.
Juntamente com a defesa, a empresa investigada apresentou diversas propostas realizadas entre os anos de 2017
até 2020 (pag. 208 a 325).
Ainda, fora apresentado relatório de e-mails atendidos entre os anos de 2017 até 2020 (pag. 326 a 617). Analisados alguns dos vários e-mails, observa-se que foram feitos entre os seguintes endereços: junior@exatuspr.com.br, edson@
esperancanova.pr.gov.br, contabilidade@esperancanova.pr.gov.br, valdeirhidalgomartinez@hotmail.com.
Os mais reincidentes são com o endereço de e-mail edson@esperancanova.pr.gov.br, que tem como objeto diversos
convênios:
Por fim foram juntados relatório de prestação de contas e relatório de prestação de serviços (pag. 618 a 652).
Esta comissão realizou audiência administrativa no dia 12 de agosto de 2020, onde ouviu os Sr. Osvaldo Beloto Junior,
Edson Jaques Santos, Flavio Rocha Ribeiro, Geovane Tedardi de Messias, Maurilio Vitorelli e Kenydei Cazeloto.
Conforme Osvaldo Beloto Junior:
que era o responsável pelo cumprimento do contrato do Município desde o início do contrato, sendo que começou
a fazer as visitas técnicas em julho de 2018. Que era o responsável pelo cadastro de propostas junto ao SICONV
desde 2017, acompanhava os pareceres das propostas, verificava os programas abertos para o cadastramento das
propostas. Auxiliou o Sr. Flavio e o Sr. Maurílio na formulação de documentos a serem enviados nas propostas. Tinha
contato por e-mail especialmente com o Sr. Edson e raramente com a Sra. Marli para dar prosseguimento nas propostas, além de contato pessoal com esses, também tinha contato com o Sr. Geovane, Flavio, Maurilio e Maurício
(contador). Que com relação aos relatórios de visitas técnicas constarem datas de feriado, quando gerava o relatório
de serviços prestados, era na forma mensal, não diário, por isso podendo ter se confundido com o dia real da visita.
Sem mais perguntas do Advogado.
... que as visitas técnicas anteriormente (2017 a julho de 2018) eram efetuadas por Adeir José dos Santos (atualmente
desligado da empresa). Informou que trabalha na empresa desde 2011. Informou que se trata de trabalho bem minucioso, entrando em programa por programa, analisava se o programa era compatível com a Administração Pública
Municipal, apresentava a justificativa, informações do município como produção agrícola e produção agropecuária por
exemplo, auxiliava o servidor municipal responsável na juntada e preenchimento de documentos para anexar junto
ao SICONV em atendimento aos pareceres quando solicitados. Que, apesar da alegação do controlador de não ver
presença de funcionário da empresa, eu vinha sim semanalmente, geralmente na parte da tarde e raramente na parte
da manhã. Que quando vinha não se encontrava com o Controlador.
O Sr. Edson Jaques Santos afirmou:
... que o Sr. “Junior” vinha ao Município, que no começo via o Sr. “Junior” com menos frequência, mas com o passar do
tempo começou a vê-lo mais vezes em minha sala. Pode ser que vinha em outras salas. Que não sabe quem fazia as
propostas, tinha contato com o “Junior” por e-mail e por telefone em ligação e aplicativo WhatsApp. Que o contato era
como uma “ponte”, em que recebia e-mails da GIGOV e repassava para o “Junior”. Não sabe informar quem começava
as propostas, mas acredita que era o “Junior”, sabe que ele dava continuidade as propostas. Que tinha conhecimento
das propostas apenas depois que foi elaborada. Que o Sr.“Junior” auxiliava no preenchimento de declarações de
contrapartida, de grau de parentesco, etc.
... Que o contato com “Junior” se tornava mais frequente quando entrava na fase financeira do projeto, por ser Diretor
da Divisão de Tesouraria e Finanças. Que o Sr. “Junior” era quem elaborava os projetos.
O Sr. Flávio Rocha Ribeiro assim alegou:
... que já presenciou o Sr. “Júnior” no Município, que ele é funcionário da empresa AVR. Que tinha bastante contato
com o Sr. “Júnior”, através de WhatsApp, telefone e e-mail. Quem fazia as propostas junto ao SICONV era o Sr.
“Júnior”, sendo que ele fez várias propostas para a agricultura, não se recordando detalhadamente das mesmas. Se
recorda de uma de um trator no valor de R$ 127.000,00 do Deputado Sergio Souza. Frequentemente ia em minha sala
auxiliar e questionar se estava tudo certo. O Sr. “Júnior” auxiliava na elaboração dos documentos necessários para
encaminhamento para as propostas.
... que o Sr. “Junior” é atencioso e prestativo, cumprindo com o papel para elaboração das propostas.
Conforme o Sr. Geovane Tedardi de Messias:
... que presenciou funcionário da empresa no Município que se apresentava como “Júnior”, que na sala tem um computador que o Sr. “Junior” usava para imprimir algum arquivo. Não sabe dizer ao certo, mas, em sua sala, o Sr. “Junior”
vinha quase toda semana. Não sabe dizer se ele auxiliava na elaboração de projetos pois o setor de RH não tem essa
função. Que é possível que, quando não estava em sua sala, estava em outros setores dentro ou fora da prefeitura.
... que via o Sr. “Júnior” principalmente passando no corredor e utilizando o computador da sala do RH. Não podendo
informar sobre apresentação de propostas ou auxilio em projetos pois não faz parte de sua função no RH.
Já o Sr. Maurílio Vitorelli:
... que tem conhecimento sobre a empresa AVR contratada pelo Município para dar assessoria e cadastro dos projetos ao SICONV. Presenciou e forneceu dados do Município a funcionário da empresa, Sr. “Junior Beloto”, que o
trator traçado 110CV adquirido pelo Município foi ele quem cadastrou e ajudou a montar o projeto, além de outros
projetos cadastrados que não se recorda agora. Que todas as informações eram repassada ao Sr. “Junior” para ser
apresentada as propostas. Que ele pedia informações, auxiliava no preenchimento de documentos, explicava a forma
e encaminhava formulários a serem preenchidos. O Sr. “Júnior” vinha ao Município frequentemente, sendo que via ele
em seu setor pelo menos uma vez por mês. Sem mais perguntas do Advogado.
... que não foi apenas o trator que o Sr. “Júnior” cadastrou, mas várias outras coisas junto ao SICONV, porém não
se recorda. Que preenchia alguns formulários e encaminhava ao Sr. “Junior” para dar continuidade na proposta junto
ao SICONV.
Por fim, o Sr. Kenydei Cazeloto:
... que tem conhecimento sobre empresa AVR contratada pelo Município, que teve contato com a empresa referente
a convênios referentes a obras. Tinha contato com o “Junior”, que diz ser funcionário da empresa, já presenciou
o “Júnior” no Município, não sabe dizer a frequência. Que Tinha contato com o Sr. “Junior” por e-mail, telefone,
WhatsApp. Fornecia dados que o Sr. “Junior” precisava, acredita que era para cadastramento junto ao SICONV. Sem
mais perguntas do Advogado.
... que se recorda que obras vinculadas pela Caixa Econômica Federal precisam das medições lançadas junto ao
SICONV, sendo que passava tais medições ao Sr. “Edson”, que repassava ao Sr. “Junior” para o mesmo fazer os
lançamentos ao sistema.
Assim, vieram os autos administrativos para esta comissão para o relatório final.
Na ocasião, a comissão concluiu pelo seguinte:
Desse jeito, essa comissão entende que houve o cumprimento do contrato, porém de forma parcial, já que restou
dúvidas sobre a realização da capacitação, sendo duvidosa a alegação de má interpretação por parte da empresa
investigada.
Todavia o principal objeto do contrato, qual seja o auxílio ao cadastramento junto e acompanhamento de propostas
junto ao sistema Federal e Estadual, não sendo justo a condenação da empresa na devolução do valor contratado e
já efetivamente pago.
Assim, concluímos pela aplicação parcial pena para a empresa investigada por conta de cumprimento parcial do
contrato, mediante rescisão do contrato firmado, ocasião em que a empresa não receba eventuais valores desde a
suspenção do contrato, além de sua proibição de concorrer em novas licitações deste Município pelo período de 02
(dois) anos.
Foi encaminhado carta de intimação para a empresa, com cópia de todo o procedimento e do relatório final elaborado
pela Comissão, sendo que consta recebimento de referido em 03 de setembro de 2020. A empresa tinha o prazo de
10 dias para apresentar a defesa final, porém se manteve inerte até presente data.
Sendo assim, esta Administração Pública passa a decidir:
De fato, assiste razão a comissão sobre ter sido comprovado, pela empresa e através das oitivas realizadas, que houve o cumprimento do contrato. Porém não restou comprovado o cumprimento em sua integralidade.
Atenta-se ao seguinte: ficou comprovado que houveram as visitas técnicas na empresa, porém restou dúvida quanto
ao comparecimento das horas integrais, sendo que até mesmo o relatório apresentado pela empresa consta irregularidades.
Ainda, restou comprovado que fora realizado, de certo modo, capacitação dos servidores que o funcionário da empresa teve contato, ao auxiliar nos preenchimentos de formulários e pleiteando-se os documentos pertinentes, mas restou
dúvidas sobre até que ponto referida capacitação fora efetuada.
Apesar da comissão opinar pela rescisão do contrato firmado com a empresa, perdendo o direito ao recebimento de
eventuais valores desde a suspensão do contrato (24 de junho de 2020), além da proibição da empresa em participar
de novas licitações neste município pelo período de 2 anos, este Administrador entende que deve ser analisado a
aplicação das penalidades na forma do contrato, que assim define:
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
................................................................................................................
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Pregão,
a Prefeitura Municipal de Esperança Nova – PR, poderá aplicar à proponente vencedor, as seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta;
III - Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 anos.
Por todo o exposto, entendo que a empresa cumpriu apenas parcialmente o contrato firmado com esta Municipalidade,
ocasião em que decido pela: a) rescisão do contrato; b) condenando a empresa ao dever de pagar multa de 30%
(trinta por cento) do valor da proposta; e c) suspensão de contratar com a Administração Pública por 02 (dois) anos.
De óbvio, a empresa não terá direito ao recebimento de qualquer valor do período de 24 de junho de 2020 até presente
data, até porque o contrato encontra-se suspenso desde referida data.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Esperança Nota/PR, 27 de outubro de 2020.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito
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IELEIÇÕES 2020

Pesquisa mostra Marcos Alex com 61,2%
e Paulo Queiroz com 19,6% em Icaraíma
Icaraíma - O Instituto de Pesquisas
Braslopes divulgou
ontem o resultado
da pesquisa eleitoral realizada no dia
25 de outubro na
cidade de Icaraíma
com as intenções de
votos para prefeito
da cidade. A pesquisa registrada no
Tribunal Superior
Eleitoral(TSE) foi
liberada para divulgação a partir deste
sábado dia 31/10.
O resultado da
pesquisa estimulada
mostra o atual prefeito Marcos Alex de
Oliveira (PL), candidato à reeleição pela
coligação “Igualdade para Todos”, com
61,20% das intenções de votos. O candidato da coligação
“Icaraíma de Volta
a o Ru m o C e r t o ” ,
Paulo de Queiroz
Souza (PSD) ficou
em segundo lugar
com 19,60% das intenções de votos. A
pergunta apresentada aos eleitores foi:
“Se a eleição fosse
hoje, em quem o Sr
(a) votaria para prefeito de Icaraíma?”.
Os votos em branco ou para nenhum

dos candidatos ficou em 3,20% e os
indecisos/não sabe
somam 16%.
A pesquisa realizada pela Braslopes Pesquisas Ltda
foi contratada pela
mesma empresa e
realizada no dia 25
passado. Foram entrevistados 250 eleitores. A margem de
erro é de 6,06% para
mais ou para menos
(um intervalo) e o
nível de confiança
de 95%. A pesquisa
está registrada no
TSE sob o número:
09477/2020.

Candidato à reeleição, Marcos Alex

Candidato a prefeito, Paulo Queiroz
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B1

Variedades

B2

Focada

Quem convive com Patrícia
Abravanel conta
que a apresentadora é muito
focada quando o assunto é
a forma física.
Ela mantém uma
rotina diária de
exercícios, a qual
cumpre à risca.
Bonito de se ver.

Foto sem camisa

Como sempre acontece, Caio Castro fez o maior sucesso
ao postar uma foto sem camisa. O ator foi muito elogiado
e também não faltou comentário da namorada, Grazi Massafera. “Olhaaa exibindo o tênis neon”, escreveu a atriz.
A postagem dela divertiu muito os fãs.

Coração batendo forte

Whindersson Nunes está no Amazonas gravando um
novo projeto de trabalho. O artista não viajou sozinho,
a estudante Maria Lina Deggan foi com ele, sendo que
Whindersson tem postado fotos ao lado dela e em clima
de romance.

Dançarina

Além das aulas na academia, Juliana Paes retomou
também as aulas de dança. E a atriz tem compartilhado
alguns desses momentos com seus seguidores. Atualmente,
Juliana Paes pode ser vista na edição especial de “A Força
do Querer”.

Tranquilizando os fãs

Anitta fez questão de conversar com seus fãs numa
rede social. A cantora explicou que está sumida porque
teve intoxicação alimentar, ficou acamada e precisou de
cuidados médicos. No entanto, agora ela está bem e já
retomou a sua rotina.

Curiosidades

Sasha Meneghel resolveu abrir para seus fãs algumas
curiosidades sobre sua vida. Uma delas é que o primeiro
e-mail que ela teve na vida foi criado com nome falso
porque sua mãe, Xuxa Meneghel, tinha receio de que ela
fosse descoberta. Sasha falou também que a mãe sempre
a protegeu bastante.

Nova temporada

A nova temporada do “Lady Night” já está toda gravada.
As gravações obedeceram às rígidas normas sanitárias,
por causa da pandemia. Um dos convidados foi Carlinhos
Maia.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO, SEGUNDA-FEIRA E TERÇA-FEIRA, 1º, 2 e 3 de Novembro de 2020

Apagando as velinhas

Lázaro Ramos está completando hoje, 42 anos. O
ator está bem feliz com sua vida pessoal e seu trabalho. “Até agora tenho mais do que planejei graças
ao trabalho. Tive a sorte de ter achado pessoas que
acreditaram em mim. Pude falar em filmes, séries,
peças e na TV”, revela o ator.

Apaixonado

O jogador João Pedro, ex-namorado de Mel Maia,
engatou romance com a youtuber Carol Assis. Ela está
na Inglaterra e o casal já divide o mesmo teto. Lembrando que João Pedro é atleta do time Watford FC.

Foto: Romulo Arantes Neto / Paulo Belote-RG
1) Em qual dessas
novelas o ator Romulo
Arantes Neto interpretou o personagem
Rui?
a) “Malhação Toda Forma de Amar”
b) “Éramos Seis”
c) “As Aventuras de Poliana”
d) “Topíssima”
2) Em qual ano morreu vítima de acidente de trânsito a cantora Maysa, cuja vida foi contada na minissérie
global de mesmo nome?
a) 1972
b) 1970
c) 1979
d) 1977
3) Quem interpretou o personagem Timóteo na
novela "Chocolate Com Pimenta"?
a) Tarcísio Filho
b) Marcello Novaes
c) Murilo Benício
d) Ernani Moraes
4) Qual destes telejornais foi comandado por Ana
Paula Padrão, na época em que a jornalista trabalhava
na Globo?
a) “Jornal da Globo”
b) “Jornal Nacional”
c) “Jornal Hoje”
d) “Bom Dia Brasil”
5) Em qual dessas novelas, o personagem vivido
por Thiago Lacerda morre em um acidente de avião?
a) “Terra Nostra”
b) “Hilda Furacão”
c) “O Beijo do Vampiro”
d) “Um Anjo Caiu do Céu”
(Respostas: 1-A / 2-D / 3-B / 4-A / 5-C)

Especial

A Globo pretende
gravar no dia 19 de
dezembro, um especial
do “The Voice Brasil”
como o ganhador do
reality e os técnicos da
atração. Deverá ir ao
ar no final de dezembro.

A nova novela

Giovanna Antonelli, Mateus Solano,
Vladimir Brichta e
Valentina Herszage
serão os protagonistas
de “Quanto Mais Vida,
Melhor!”, que substituirá “Salve-se Quem
Puder”. A nova novela
está sendo escrita por
Mauro Wilson e já começou a ser produzida
pela Globo.

Boa dica

Ana Hickmann
conta que toma, no
mínimo, um litro de
chá verde por dia.
Este seria um dos seus
segredos para manter
o peso em dia.

Debate

Para as cidades
onde houver segundo
turno, a Band pretende fazer um debate
entre os candidatos
no dia 19, uma quintafeira.

Filmes

(A programação de filmes está sujeita à alterações
sem aviso prévio)
Homem-Aranha 2
(Spider-Man 2) 13h30, na Record, EUA, 2004. Direção de Sam Raimi. Com Tobey Maguire, Kirsten Dunst,
James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris, J.K.
Simmons. Quando uma falha na experiência de fusão
nuclear resulta em uma explosão que mata sua esposa, o Dr. Otto Octavius é transformado em Dr. Octopus,
um ciborgue com tentáculos de metal. Doc Ock culpa o
Homem-Aranha pelo acidente e quer vingança. Enquanto isso, o alter ego do herói, Peter Parker, perde seus
poderes. Para complicar as coisas, o seu melhor amigo
odeia o Homem-Aranha e sua amada fica noiva.
Juntos e Misturados
(Blended) 13h40, na Globo, EUA, 2014. Direção de
Frank Coraci. Com Adam Sandler, Drew Barrymore. Jim
é um viúvo que tem um encontro às cegas desastroso
com Lauren, que se separou há pouco tempo devido à
traição do marido. Depois do ocorrido, a última coisa
que desejam é se reencontrar. Entretanto, quando Jen,
a sócia de Lauren, desiste de uma viagem à África com
o namorado e seus cinco filhos, surge a oportunidade
para que Lauren desfrute do passeio ao lado de Brendan
e Tyler, seus filhos. O que ela não esperava era que o
namorado de Jen também negociasse o pacote com Jim,
um de seus funcionários. Ou seja, Jim e suas três filhas
encontram Lauren e seus dois filhos em um resort de
luxo na África, tendo que dividir as mesmas dependências durante uma semana.
Morte por Encomenda
(The Big Bang) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2011.
Direção de Tony Krantz. Com Antonio Banderas, Sienna
Guillory, Thomas Kretschmann, William Fichtner, Sam
Elliott. Um detetive particular é contratado para investigar o desaparecimento de uma dançarina sensual.
Porém, o caso começa a ficar complicado quando todas
as pessoas interrogadas por ele aparecem mortas, deixando um rastro de violência.
Golpe Duplo
(Focus) 00h30, na Globo, EUA, 2015. Direção de Glenn
Ficarra/John Requa. Com Will Smith, Margot Robbie.
Nicky é um trapaceiro profissional que é escolhido como
vítima por uma iniciante na profissão, Jess. Ele se deixa
levar pelo golpe para desmascará-la no momento certo.
Decepcionada, Jess insiste para que Nicky lhe ensine
seu método de trabalho e a aceite na equipe. Após uma
certa relutância, Nicky não apenas concorda como se
envolve romanticamente com ela, indo contra uma de
suas principais regras.
A Vida Marinha Com Steve Zissou
(The Life Aquatic With Steve Zissou) 02h20, na
Globo, EUA, 2004. Direção de Wes Anderson. Com Cate
Blanchett, Willem Dafoe. Steve Zissou é um lendário
explorador subaquático, famoso pelos seus rompantes
de temperamento e também pelos documentários que
faz sobre a vida no fundo dos oceanos. Entretanto, os
últimos dias não têm sido felizes para Zissou. Esteban,
seu melhor amigo e parceiro de longa data, foi recentemente devorado por um tubarão-jaguar. Além disto,
Zissou precisa lidar com os boatos de que está perdendo
seu talento, sem contar o súbito aparecimento de Ned
Plimpton, um copiloto que diz ser seu filho nunca visto.
Em meio a todos estes problemas, Zissou se prepara
para realizar seu maior épico cinematográfico, que
permitirá que recupere sua nobreza, seja o pai que
nunca imaginou poder ser e, ainda por cima, se vingue
do tubarão-jaguar.
Um Caso de Amor
(A Case Of You) 02h30, na Bandeirantes, EUA, 2013.
Direção de Kat Coiro. Com Justin Long, Evan Rachel
Wood. Um jovem escritor tenta impressionar uma garota
que conheceu na internet criando um perfil cheio de
mentiras. A confusão começa quando ela se apaixona
e deseja conhecê-lo pessoalmente.

Áries
Não coloque sua popularidade em
rico, com atitudes desleixadas ou inconsequentes. Mantenha seus planos
e suas prioridades em primeiro lugar e
vencerá antes que imagina.
Touro
Recorda-se de que você tem compromissos e obrigações com base no
tempo, o mesmo acontece com as
outras pessoas. Não exija demais de
você nem dos outros.

Libra
Quer ser feliz? Primeiro transmita
felicidade aos outros. A nossa felicidade será naturalmente proporcional
em relação à felicidade que fizemos
para os outros.

Escorpião
Em matéria de felicidade convém não
esquecer que nos transformamos
sempre naquilo que amamos. Lembre-se que o amor verdadeiro auxilia
sem perguntar.

Gêmeos
Toda a impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos,
em forma de confidência, é o mesmo
que propiciar-lhes veneno através dos
ouvidos. Sempre evite a fofoca.

Sagitário
Controle sua irritação. Disse um
notável filósofo: “uma criatura irritada
eﬆá sempre cheia de veneno”, e podemos acrescentar: “e de enfermidade
também”.

Câncer
Pense bem antes de abrir sua boca
para não falar asneiras. Você dominará sempre as palavras que não disse,
entretanto, se subordinará àquelas
que pronunciar.

Capricórnio
Antes de suas dificuldades de agora,
você já faceou inúmeras outras e já
se livrou delas, com o auxílio invisível
de Deus. Tenha mais fé e você será
muito mais feliz.

Leão
Amor é à força da vida e, trabalho vinculado ao amor, é usina geradora de
felicidade. Reclame menos e dê mais
valor em seu trabalho. Dias melhores
virão em breve.

Aquário
Muitas vezes, uma opinião diversa
da sua pode ser de grande auxílio em
sua experiência ou negócio, se você
se dispuser a eﬆudá-la. Pense nisso.

Virgem
Ser gentil e cordial faz bem para você
e para quem eﬆá ao seu lado. A alegria do próximo começa muitas vezes
no sorriso que você lhe queira dar.

Peixes
Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros
respeitem as suas provações e necessidades. O amor verdadeiro auxilia
sem perguntar.
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O Cemitério de Umuarama recebe no Dia de Finados cerca de 30 mil visitantes
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O gavetário conta com 480 gavetas divididas em quatro blocos, sendo uma alternativa aos
túmulos tradicionais

IEM UMUARAMA

Gavetário e recuperação de terrenos mantêm
espaços para sepultamentos no Cemitério

Umuarama - O Cemitério de Umuarama recebe
no Dia de Finados cerca
de 30 mil visitantes e é um
dos espaços públicos mais
antigos cidade. Hoje o local
conta com 13 mil túmulos e
há alguns anos sofre com a
falta de espaço para novos
sepultamentos. Desta forma para aumentar a vida
útil do cemitério a diretoria
da Acesf (Administração
de Cemitérios e Serviços
Funerários de Umuarama)
vem realizado ações, como
a construção do gavetário
vertical.
O terreno do Cemitério
de Umuarama tem aproximadamente cinco alqueires
e por mês são realizados

entre 70 a 80 sepultamentos
A estrutura caminha junto
com a história de Umuarama e ao longo dos anos o
espaço do “campo-santo”
começou a ficar pequeno
para novos túmulos. Hoje
apenas a quadra 35 oferece
maior espaço para sepultamentos, no local é possível
ainda ser construídas 600
gavetas.
Com o espaço ficando
pequeno e a população da
cidade crescendo, a Acesf
idealizou a construção de
blocos gavetários verticais.
São 480 gavetas divididas
em quatro blocos, sendo
uma alternativa aos túmulos tradicionais. Além
disso, conforme a direto-

ria da Acesf, o gavetário
apresenta uma série de
vantagens, pois a família do
falecido não terá custo com
manutenção, limpeza ou
revestimento da sepultura.
As gavetas são padroni za d a s e co m a ca b a mento em granito e não
podem ser vendidas para
reserva, como os túmulos.
A estrutura conta com
sistema de filtragem de
gases com carvão ativado
e também segue algumas
regras: não é permitido
queimar velas nas proximidades do gavetário,
nem depositar flores. Já
as coroas podem ser colocadas apenas no momento
do sepultamento.

PANDEMIA E FINADOS
A Secretaria de Estado da
Saúde publicou a nota com as
recomendações para prevenção
da covid-19 na data de Finados. Os
municípios e gestores dos cemitérios devem garantir abertura dos
cemitérios em horários estendidos.
A população precisa antecipar
ou postergar a visita para que
seja diluído o fluxo ao longo de

TUMULOS
IRREGULARES
A Acesf também está
convocando as famílias
concessionárias a regularizarem a situação de alguns

mais dias. Crianças e pessoas de
grupos de risco (idosos, grávidas,
lactantes e portadores de doenças
crônicas) não devem frequentar os
cemitérios. Além do distanciamento físico, higiene de mãos, limpeza
e desinfecção, é obrigatório por
força de lei o uso de máscara facial
em todo o território do Estado do
Paraná.

túmulos, ou seja, que foram
abandonados entre 1970 a
1990. Ao todo são 1.000 túmulos irregulares, porém,
hoje 300 estão em processo
de chamamento. Caso os

familiares não realizem
a regularização, os terrenos serão revertidos para
o município aumentando
ainda mais a vida útil do
cemitério.

Alunos da Apae recebem atendimento
do isolamento
na Clínica Odontológica da Unipar Hábitos
social aceleram tendências
no mercado de trabalho
Por Sistema Fiep

Professora Luciana supervisiona os trabalhos dos estudantes

lhos práticos do curso de
Odontologia, a Unipar teve
que investir em equipamentos de proteção de alto grau
de eficiência e assim garantir segurança aos pacientes,
alunos e professores.
Além dos protocolos de
biossegurança comuns adotados desde sempre (gorro
descartável, luvas, óculos e
máscaras), agora acadêmicos e professores reforçam
a vestimenta e o conjunto
de acessórios obrigatórios,
como máscara cirúrgica
N95, protetor facial e avental
descartável sobre o jaleco
padrão; e os pacientes, ao
entrar, recebem jaleco e
touca e, ao sair da cadeira do

consultório, uma máscara.
Outubro Rosa
Os atendimentos realizados na última quinta-feira,
22 de outubro, foram diferentes. A Clínica Odontológica da Unipar foi enfeitada
com balões e adereços para
lembrar, principalmente, as
mães dos alunos sobre a importância do Outubro Rosa.
Contando com a parceria
do curso de Enfermagem, o
evento incluiu na pauta momentos de reflexão, quando
acadêmicos ensinaram sobre
o autoexame de mamas e prevenção do câncer de mama e
do colo do útero. Isso aconteceu antes dos atendimentos,
em horário de espera.

A pandemia de Covid-19 acelerou tendências e deve criar
mais oportunidades de emprego para profissionais de tecnologia e logística, revela estudo
feito pelo Senai. Entre os novos
cargos, estão analistas de soluções de alta conectividade
e os orientadores de trabalho
remoto. Além disso, profissões
já existentes também ganham
mais fôlego e devem ter demanda aumentada, como os
técnicos em mecatrônica e em
telecomunicações.
“Neste contexto pós-crise as indústrias precisarão de profissionais atualizados e com diferentes competências para ajudar
a alavancar os negócios”, analisa Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do
Sistema Fiep. “Por outro lado, os
profissionais capacitados terão
mais chances de se manter ou
até mesmo de se recolocar no
mercado”, complementa.

O levantamento aponta também ocupações já existentes e
que deverão ter mais demanda:
técnico em telecomunicações;
em sistemas de transmissões;
em sistemas de computação;
em mecatrônica e automação
industrial; em eletroeletrônica,
eletrônica; em logística; em jogos digitais; em redes de computadores; desenvolvedor de
sistemas; eletricistas, controlador e programador de produção e programador multimídia.
A pesquisa do Senai aponta
também 13 novas ocupações
em alta no mundo pós-pandemia. Entre elas, especialistas em
logística 4.0, em realidade virtual e aumentada, em análise
de grandes volumes de informações (big data) e em cibersegurança.
Matrículas abertas – O Senai
no Paraná oferta cursos que
preparam o profissional para as
profissões que devem crescer

no pós-pandemia. A instituição
está com as matrículas abertas
para os cursos técnicos presenciais e semipresenciais em todo
o estado. “Por meio de seu vasto
portfólio, o Senai oferece oportunidade de um ensino de qualidade, que possibilita uma rápida inserção ou recolocação no
mercado de trabalho, por estar
alinhado com as necessidades
das indústrias e da sociedade
como um todo”, afirma Giovana.
Segundo dados da Pesquisa SAPES FIII - Empresas 2017 a 2019,
mais de 90% das indústrias preferem os alunos do Senai.
São vagas distribuídas em áreas como Eletromecânica, Segurança do Trabalho, Automação
Industrial, Desenvolvimento de
Sistemas, Administração e muitas outras. Todas as informações sobre a oferta de cursos e
matrículas estão disponíveis no
site cursocertosenai.com.br ou
pelo telefone 0800 648 0088.
Divulgação

Umuarama - “Esses alunos não podem ficar desassistidos”. A afirmação é
da professora do curso de
Odontologia da Universidade Paranaense, Luciana
Zafanelli. Ela se refere ao
atendimento proporcionado
via projeto de extensão da
Unipar para alunos da Apae
nesta fase de pandemia.
Há cerca de 12 anos o
projeto é levado à entidade,
que conta com consultório
odontológico, onde estagiários do curso de Odontologia, supervisionados pela
professora Luciana, cuidam
da saúde bucal das crianças.
Este ano, por causa da covid-19, esse serviço social foi
interrompido, mas retornou,
neste mês, só que na Unipar,
já que a escola continua
fechada.
A Clínica Odontológica
da Unipar reservou a quinta-feira para a Apae. Nesse
dia, em período integral,
as crianças, acompanhadas dos pais, vêm para as
consultas e procedimentos.
“Sabemos que, por conta da
pandemia, eles ficam ociosos em casa, comem fora
do horário e, muitas vezes,
a higiene bucal não é realizada de maneira adequada,
por isso precisam dessa
nossa assistência”, reforça
a professora.
O projeto reúne acadêmicos do quarto ano, que aproveitam a chance para exercitar teorias e habilidades
em atendimento a pacientes
especiais. “A Unipar é uma
das poucas universidades
brasileiras que investem
em projeto específico para
pacientes especiais”, informa a professora, lembrando
que esse é um campo de especialidade da odontologia
promissor.
“Só mudamos o local,
mas o carinho, a atenção,
o olho no olho... isso tudo
continua o mesmo. O resultado está sendo positivo
e virou uma família: a da
Odontologia da Unipar atendendo a da Apae”, arremata
Luciana.
Para retomar os traba-

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DEVOLUÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 1198/2020
Processo nº 16.708.266-1
Objeto: Prestação de serviços referentes à oferta de Cursos Técnicos e
de qualificação profissional em caráter concomitante para alunos
matriculados na rede estadual de ensino do Paraná, com a finalidade de
ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de
programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, em
regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
Abertura: 17/11/2020 às 10:30h
O
edital
encontra-se
à
disposição
no
portal
www.comprasparana.pr.gov.br ícone LICITAÇÕES DO PODER
EXECUTIVO (nº 1198/2020) e licitacoes-e do Banco do Brasil ID
842465, licitações por instituição SEED. Curitiba, 29 de outubro de 2020.
Comissão Permanente de Licitação

Matrículas para cursos do Senai 2021 estão abertas
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Colégios de Umuarama abrem inscrições
para cursos técnicos e formação de docentes
Umuarama - A Secretaria da Educação
d o Pa r a n á ( S E E D )
abriu as inscrições
para os cursos técnicos profissionalizantes e formação de docentes até o dia 20 de
novembro. Os cursos
são realizados na modalidade subsequente
e integrado, com as
aulas marcadas para
iniciarem em fevereiro
de 2021, ainda na forma online.
Conforme dados do
Núcleo Regional de
Educação de Umuarama (NRE), em Umuarama, os cursos serão
ofertados no Colégio
E s t a d u a l H i l d a T.
Kamal (Técnico em Enfermagem e Cuidador
de Idosos), Colégio Estadual Paulo Tomazinho (Química), Colégio
Estadual Pedro II (Administração), Colégio
Estadual José Balan
(Recursos Humanos),
Colégio Estadual Agrícola (Agropecuária),
Colégio Estadual Bento Mossurunga (Formação de Docentes).
Conforme o diretor
auxiliar do Pedro II,
Cleverson Zanquetti,
o curso técnico possibilita a qualificação do
aluno para entrar no
mercado de trabalho.
O jovem que termina
o Ensino Médio e está

A Secretaria da Educação do Paraná (SEED) abriu as inscrições para os cursos técnicos profissionalizantes e formação de docentes

se preparando para o
Ensino Superior, pode
procurar o curso subsequente para melhorar sua qualificação e
classificação perante
os demais candidatos
as vagas de emprego.

QUEM PODE?
As formações são
ofertadas na modalidade integrado ao Ensino
Médio, subsequente,
Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com

a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e especialização técnica.
Os cursos integrados, com duração de
quatro anos, são destinados a estudantes
que desejam ter uma
formação profissionalizante em conjunto
com o Ensino Médio,
enquanto os subsequentes, que duram
um ou dois anos, são
destinados a alunos

que já concluíram essa
etapa de ensino.
As formações técnicas na modalidade
Proeja, com duração
de três anos, têm como
público-alvo alunos
com mais de 18 anos
que concluíram o Ensino Fundamental (8°
e 9° anos) e querem
fazer o Ensino Médio
com uma habilitação
técnica junto. Já as especializações são voltadas para aprofundar
seus conhecimentos.

DOCUMENTOS
Para se inscrever, é necessário ir até a instituição de ensino onde o curso é ofertado. Os
documentos necessários para a inscrição são:
fotocópia e original do RG e CPF; fotocópia e
original do histórico escolar ou declaração de
conclusão de curso/ensino; declaração emitida
pela instituição de ensino para aluno bolsista
da rede privada; termo de ciência do estágio
obrigatório preenchido, quando existir estágio
no curso; comprovante de renda familiar e declaração de vacinação, para alunos até 18 anos.
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE

11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ASTRA SEDAN
ADVANTAGE

10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

CELTA LT 1.0
2013, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA SEDAN
1.4 PREMIUM

08/09, prata completo,
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ONIX LTZ

13/14, branco, automático.
R$ 40.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ONIX LTZ 1.4

18/18, branco, rodas
de liga leve.39.000 km,
R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

S10 EXECUTIVA
11/11

4X4, dupla, prata, completa.
R$ 62.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

FIAT

FIAT

PALIO 1.0 2004

4 portas, flex. R$ 12.500,00.
Fone: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FORD
FORD
FIESTA
TITANIUM
2017, completo, automático,
branco R$ 36.000,00 + 31
parcelas de R$ 708,00 .
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA ALTIS
18/18
Preto, 90.000 km, R$
90.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
18/19
Branco, 35.000 km R$
89.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CIVIC
LXS

Flex, 07/08, completo R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEN
WOLKSWAGEN
GOL 1.0 2003/04
Prata, 4 portas,R$ 12.500,00.
Fones: (44) 3622 -3292 /
99976-0563.

GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

KOMBI 1.4
BRANCA
2014, envidraçada, 90.000km,
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

POLO 1.6 18/18
Branco, 60.000km R$
50.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

MOTOS

MOTOS

estado. Lance Inicial R$
21.000,00 www.gomesleiloes.
com.br (44) 9 9887-9570

DIVERSOS

DIVERSOS
TENDA DE
UMBANDA

Zé Pilintra. Fazemos consulta
espiritual, trabalhamos p/
abrir caminhos no comércio,
nos negócios e no amor,
fazemos curas. Atendo de
Segunda a sexta 08:00 ás
20:00 Sábado e domingo
das 12:00 às 21:00 hs c/ Zé.
R: Antonio Cardoso 4044,
pq. Jaboticabeira, px. ao col.
Vinícius de Moraes. Fone:
3624-6637/ 98423-6821/
99712-4266

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

GOMES LEILÕES

HONDA/NXR 150 BROS
ES, 2011/2012, bom estado.
Lance Inicial R$ 3.250,00
www.gomesleiloes.com.
br (44) 9 9887-9570

CAMINHOES
CAMINHÕES

GOMES LEILÕES

CAMINHÃO M.BENZ/L 1113,
1977/1977, amarelo, regular

Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,

VAGA DE EMPREGO
Técnico Eletricista/Eletrotécnico - 01 Vaga
Atribuições: 02 anos de experiência na respectiva
função ou equivalente;
Certificado (s) de formação técnica expedido (s) por
entidade reconhecida pelo Ministério da Educação
(SENAI, escolas técnicas, etc.) nível médio, na área
de eletrotécnica ou equivalentes àquelas listadas no
Catálogo nacional de Cursos Técnicos – CNCT do
MEC e Carteira Profissional de Trabalho (CTPS);
Experiência em manutenção de subestações, instalações elétricas, CFTV, cabeamento estruturado, SPDA,
Sistemas de detecção e alarme de incêndio.
Horário de trabalho: Segunda a Sexta de 08:00 as
18:00
Dias de trabalho: Segunda a Sexta
Local de trabalho: Centro de Umuarama – Agencia
do Banco do Brasil
Salário: R$ 2.100,00 + 30% Periculosidade
Benefícios: VT e VR ou VA
Enviar curriculo para rh@cottar.com.br

VAGA DE EMPREGO
Técnico Mecânico de Refrigeração - 01 Vaga
02 anos de experiência na respectiva função ou
equivalente;
Certificado (s) de formação técnica expedido (s) por
entidade reconhecida pelo Ministério da Educação
(SENAI, escolas técnicas, etc.) nível médio, na área
de eletrotécnica ou equivalentes àquelas listadas no
Catálogo nacional de Cursos Técnicos – CNCT do
MEC e Carteira Profissional de Trabalho (CTPS);
Experiência em manutenção de equipamentos do
tipo ACJ, Split, Self Contained, ventiladores e exaustores.
Horário de trabalho: Segunda a Sexta de 08:00 as
18:00
Dias de trabalho: Segunda a Sexta
Local de trabalho: Centro de Umuarama – Agencia
do Banco do Brasil
Salário: R$ 2.100,00
Benefícios: VT e VR ou VA
Enviar curriculo para rh@cottar.com.br

VAGA DE EMPREGO
Bombeiro Hidráulico - 01 Vaga
Oficial (Bombeiro Hidráulico / Encanador - 02 anos de
experiência comprovada na respectiva função ou equivalente): Carteira Profissional de Trabalho (CTPS);
Horário de trabalho: Segunda a Sexta de 08:00 as
18:00
Dias de trabalho: Segunda a Sexta
Local de trabalho: Centro de Umuarama – Agencia
do Banco do Brasil
Salário: R$ 1.859,00
Benefícios: VT e VR ou VA
Enviar curriculo para rh@cottar.com.br
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sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua Luiz
Gavassi, n° 2216, Jardim
Porto Seguro, Umuarama-PR.
( em frente ao Residencial
Dubai ) Contendo 1 suíte,
2 quartos, Sala, Cozinha
planejada, 1 banheiro social,
lavanderia, Edícula/espaço
gourmet com churrasqueira
e Garagem Coberta para 02
carros. Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o imóvel?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CLASSIC 1.0 LT

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 27.900,00

CRUZE 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 58.900,00

GOL 1.0 SPECIAL

A15/16

PRETO

COMPLETO

R$ 32.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 56.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

18/18

VERMELHO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de área
construída, sendo 1 suíte
máster, 2 Suítes, 1 quarto,
Sala, Cozinha, 1 banheiro
social, lavabo, lavanderia,
edícula, garagem coberta e
1 sala comercial. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Residência á construir de
alto padrão, localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza, próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama/PR. O condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,
salão de festas e portaria 24
horas, nossa Arquiteta está
à disposição para fazer a
planta da sua casa de acordo
com a sua necessidade.
Gostaria de visitar os
terrenos disponíveis?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com
pé direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,
churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

EQUINOX PREMIER

COMPASS 2.0 TRAIL HAWK

18/19 PRATA
COMPLETO, AUT, COURO, TS

17/18 BRANCO
COMPLETO, AUT, COURO

R$ 137.900,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos os
quartos e Garagem Coberta
para 02 carros. Valor R$
800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada na
Rua Mato Grosso, Zona II,
Umuarama/PR. Contendo
281.51m² de área construída,
280.00m² de área total
sendo 1 suíte máster, 2
Quartos, Sala de estar, Sala
de Jantar, Banheiro social,
Cozinha planejada, Copa,
Despensa, Área de Serviço,
Churrasqueira, Piscina e 2
vagas de garagem. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

APARTAMENTOS
APARTAMEN
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103,
Edifício
Residencial
Orion, Umuarama/PR.
Contendo área total de
300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área
de serviço, copa e 03
vagas de garagens. O
condomínio possui: 02
piscinas, sauna, cinema,
01 salão de festa grande
integrado com a piscina,

01 salão de festa pequeno,
brinquedoteca e academia.
Valor R$ 990.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

TERRENOS
TERRENOS
VENDO
TERRENO
Lote urbano, ótima
topografia, Lote 9-A,
Quadra 27, 6 m frente,
30 m de lateral, área do
terreno 180 m2, Jardim
Belvedere, Rua Montes
Claros, ao lado do número
2268. R$ 85.000,00.
Fone: 44 3622-1191 e
98863-2323

PONTOS CO
GOMES LEILÕES

SALÃO COMERCIAL C/
255M², Av. Ayrton Senna,
Lot. Sul Brasileira, Cruzeiro
do Oeste. Lance Inicial
R$ 130.000,00 www.
gomesleiloes.com.br
(44) 9 9887-9570

R$ 134.900,00

Classificados

Umuarama Ilustrado

VENDAS
Residencias:

VENDAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

Resid. em alv. na Av. Flórida nº4505.
Lote nº07, da quadra nº39, zona I.
área const. de 189,50m², e área
total de 490m².

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. Corretor Otávio.

VENDAS
Residencias:

R$ 950.000,00

SEMI MOBILIADA - Resid. em alv c/ área
const. de aprox. 225 m², 02 suítes, 01
quarto, sala de TV, sala estar/jantar, bwc,
coz., área de serviços, dispensa, garagem. Rua Lions 5896, Jd. Lisboa.

VENDAS
Apartamentos:

VENDAS
Residencias:

R$ 850.000,00

Resid. em alv., Av Duque de Caxias, nº
4434, Zona Armazém, com área total
de terreno de aprox. 402m² e com área
construída de aprox. 280m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala de
TV, B.W.C social, área de serviço, 02
vagas de garagem, piscina e edícula que
contém 01 quarto, 01 B.W.C social e
escritório.

R$ 700.000,00

VENDAS
Residencias:

R$ 600.000,00

Sobrado em alvenaria aprox. 216m²,
localizado na Av. das Indústrias, 2804 Zona VII. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
cozinha com móveis planejado, 01
lavabo, 02 banheiro social, sala, sala de
TV e sótão.

R$ 390.000,00

Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.
VENDAS
Apartamentos::

R$ 380.000,00

ED. BuRLE MARx - APTO. 1003, 01
SuíTE, 02 quARTOS, COZ., SALA
DE ESTAR/ JANTAR E gARAgEM,
NA AV. PARANá N° 5636, ZONA III.

VENDAS
Residencias:

R$ 450.000,00

Apartamentos:: R$ 260.000,00
Ed. green Park - Apto. 33, Bloco A,
área total aprox. 110m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390.

VENDAS
R$ 380.000,00

Resid. em alv. c/ área de aprox.
100m², e área total de terreno
de aprox. 291,69m². 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, coz.,
bwc, área de serv. Av. Duque de
Caxias, 5131, Zona 04.
VENDAS
Residencias:

R$ 380.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
Rua Catanduvas N° 4086 Jd. América,
área total aprox. 360m², área de construção aprox. 128,66m². Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviços e garagem.
(amplo espaço aos fundos).
VENDAS
Residencias:

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua Santa Cruz
das Palmeiras, nº 3851, Jd. Cima,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, garagem
para 02 carros.
VENDAS
Apartamento:

R$ 1.300.000,00

Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. Ótima localização!
VENDAS
Terrenos:
R$ 1.200.000,00
Terreno na Rua Abraão Viotto Jardim Vila
Romana, (Próx ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná) em umuarama-PR
com área total de 959 m², sendo 17,13
x 56.
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VENDAS
Terrenos:
R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.
LOCAÇÕES
Residencias:
R$ 1.100,00
Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 153 m², e construção de aprox.
97 m², localizada na Travessa Ingá, 3604,
Jd Itapuã, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, garagem e área
de serviço com churrasqueira.
LOCAÇÕES

LOCAÇÕES
Apartamentos:

Comercial:

R$ 3.000,00

Ed. Orion, apto 1501, com área
total de aprox. 300,00 m² e área
privativa de aprox. 180,00 m², localizado na Av. Maringá, nº 5516,
Zona III, contendo 03 suítes, sala
de jantar, sala de estar, varanda
gourmet com churrasqueira, BWC

R$ 24.000,00

Localizado na Av. Paraná, prox. Cidade Canção e Panificadora Real, terreno com aprox. 750m² e construção de
aprox. 900m². E colocar a foto em anexo. + seguro

social, cozinha, área de serviço
com BWC e 03 vagas de garagens. Cond.+Seguro.

VENDAS

Resid. em alv. na Rua Aquidaban,
4415, área construída de 140m².
Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, bwc, coz. e área de serviço.

Residencias:

UMUARAMA, DOMINGO, SEGUNDA-FEIRA E TERÇA-FEIRA, 1º, 2 e 3 de Novembro de 2020

VENDAS
Terrenos:

VENDAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

Sobrado localizado na Rua Delmiro Scarpetto, 2297, Jd. Colorado,
com 01 suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples, sala,
cozinha, 02 B.W.C social e garagem
coberta.
VENDAS
Apartamentos:

R$ 330.000,00

Ed. Liberty - Apt 403, contendo
01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha planejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos
quartos, 01 vaga de 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.

Terrenos:

R$ 975.000,00

TERRENO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO NO
PARquE ÔNIx. COM POSSIBILIDADE
DE PARCELAMENTO EM ATÉ 60 VEZES
COM CORREçãO. PRÓx. AO NOVO
SHOPPINg.
VENDAS
R$ 140.000,00

R$ 140.000,00 Terreno localizado
na Rua Luiza Volpato gazzi, s/ nº,
do Loteamento Parque do Lago,
com área total de 252,00 m² (10,50
x 24,00).
VENDAS
Residencias:

VENDAS
Residência:

VENDAS

Terrenos:

VENDAS

R$ 1.300.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M. da Fonseca (quase em frente ao CISA) Lote
J/K-1 - 1.228m², sendo frente 24x51 de
fundo. Corretor Caetano.

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

Resid. em alv. com área total de
aprox. 126m², e área de const.
de aprox. 60m², 03 quartos,
sala, coz., bwc e garagem, Rua
Palmira Delmonico, Jd. Belo
Monte.

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.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 7.000,00
Sala Comercial localizada na Av. Maringá, 5404, esq. com R. José Honório
Ramos - Zona II, com aproximadamente 490,00 de terreno e 350,00 m²
de construção. *Estacionamento com 5 vagas para carro, e 3 vagas para
moto. + seguro

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

LOCAÇÕES

Apartamento na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140 - Zona I - Ed. Liberty
- apto 203 - R$ 1280,00 + condomínio, sendo: 01 Suíte, 01 quarto,
sala, sacada, cozinha com armários,
exaustor; bwc social, área de serviços
e 01 vaga na garagem. Condomínio
com playground, academia e sauna.
+ Cond.+ seguro

Comercial:

Apartamentos:

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av. Apucarana
nº 3640, Praça do Japão, 09 salas,
sendo algumas com bwc, refeitório
e pia. Corretor Caetano. + Seguro
+ seguro
LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

Comercial:

R$ 850,00

R$ 7.000,00

Salão comercial localizado na Av.
Ipiranga, 3941 – Zona V. Contendo:
03 salas, 2 banheiros, cozinha com
churrasqueira e mezanino. Aproximadamente 590m². + seguro

Ed. Villagio di Roma, apto 504,
bloco 5, com área total de aprox.
109,16 m² e área privativa de
aprox. 96,66 m² de área privativa, sendo: 01 Suíte, 02 quartos,
sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de

LOCAÇÕES
Comercial:

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av. Apucarana nº
3640, Praça do Japão, 09 salas, sendo
algumas com bwc, refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro + seguro

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 175.000,00

R$ 2.450,00

Ed. Villa Lobos, apto 62, com área total de aprox. 208 m² e área privativa
de aprox. 126 m², localizado na Av.
Rio Branco n° 3569, Zona I, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e jardim
suspenso, área de serviços e 02 vagas
de garagem. *CONTÉM MÓVEIS PLANEJADOS* Cond.+Seguro.

R$ 800,00

Apto. na Rua Leonildo Stecca,
102, Ed. Lake Park, Apto 32
Bloco D – Sendo: 03 quartos,
sala, coz., bwc social, área de
serviços e 01 vaga de garagem.
Cond. c/ salão de festa, piscina,
playground e quadra de esporte.
+ Cond. + seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

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. Corretor Caetano. + Seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

Sala comercial – Imóvel de
esquina, próx. do Cemil, área
const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar.
Várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais dep. Corretor
Caetano.

R$ 3.000,00
Sala Comercial – área aprox.
de 45m² de const.: 02 salas
com bwc cada uma. Corretor
Caetano. + Seguro + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av.
Presidente
Castelo
Branco,
4293,
Zona
VI.
+
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

Condomínio Residencial Solar das Palmeiras
, contendo 119m² de área total, 84m² de área
privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis
planejados , 1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala,
área de serviço, cozinha com bancada e moveis
planejados e 1 vaga de garagem . Localizado
na Rua José Dias Lopes, n° 4504, apto n° 1002,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 365.000,00

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.

Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00

Oportunidade, Apartamento à venda localizado na
região central de Umuarama!
Excelente opção de investimento, o apartamento
fica localizado no Edifício Arapongas, o imóvel possui
2 quartos, banheiro social, sala cozinha e garagem,
contendo localização privilegiada, em frente ao Alfa
Cursos de Umuarama. Não perca está oportunidade de
R$ 169.000,00 por apenas R$ 155.000,00!

Residência contendo 99.98m² de área construída,
192.50m² de área total, possuindo 1 Suíte, 2 Quartos,
Banheiro social, Sala, Cozinha planejada, Poço de luz,
Churrasqueira, Área de serviço, Área Gourmet contendo aproximadamente 20m² e garagem para 2 carros,
localizada na Rua Uirapuru, n° 2187, Jardim imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$ 340.000,00.

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.
Excelente Sobrado localizado no Residencial Euro
Park, Umuarama/PR!
Sobrado de 472,90m² de área construída, possuindo
acabamentos únicos e com excelente bom gosto. O pavimento superior contem 184,54m², é composto por 01
suíte presidencial, 02 suíte máster, Sala e Varanda. Além
disso, o piso inferior contém 257,11m² e possui sala de
estar, sala de jantar, cozinha, escritório, espaço gourmet,
área de serviço, lavabo, piscina de 31.25m², elevador e
vaga de garagem para 3 carros. Valor R$ 2.900.000,00

Chácaras à venda localizadas na Rodovia para
Cruzeiro do Oeste em frente a Estrada Guarani, São
4 chácaras de 5 mil metros cada uma, todas cercadas
com energia e água. (nas margens da BR 323). Valor R$
100.000,00 Cada.
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, possuindo 01 suíte,
01 quarto, cozinha, despensa e varanda, mobiliada e
com ar condicionado. Além disso, possui Quiosque com
churrasqueira, despensa, lavado, Pomar e Piscina. Valor
R$ 400.000,00
Linda chácara contendo área de 1,545 Hectares,
sendo (94.00X164,70) contendo um sobrado em alvenaria,
com área aproximada de 300m², sendo 3 suítes, 3 quartos,
sacada, 2 salas, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
garagem e Espaço de festas para locação com piscina.
Localizada em Umuarama- PR. Valor R$ 1.000.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor R$
680.000,00

Chácara com área total de 21.700 m² ótimo topografia,
contém uma casa de madeira com aproximadamente
80 m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso,
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca,
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00
Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara Torre
Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

O Jardim San Pietro reúne conforto, infraestrutura
completa, planejamento e qualidade sem esquecer a
economia. Casas a construir de 2 ou 3 quartos, que se
enquadram no programa Casa Verde e Amarela , com
parcelas que cabem no seu bolso e são mais baratas
que a locação de um imóvel. Em uma localização de fácil
acesso e a poucos minutos do centro da cidade! Próximo
a escolas, mercados, lanchonetes, farmácias e a Havan!
Temos a proposta certa para você ter a sua casa própria!

O bairro esta localizado na saída para Xambrê e
a região oferece diversas opções de serviços, como
escolas, creches, padarias e supermercados, são casas
Financiadas pelo programa Casas Verde e Amarela,
temos aquisição facilitada, podendo usar o seu FGTS,
CARRO ou MOTO como parte do pagamento da entrada,
além disso, a entrada pode ser parcelada em até 24x
sem juros, não perca tempo, temos terrenos amplos para
futuras ampliações. Aproveite essa oportunidade!

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo
uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala, pé direito
duplo, garagem para dois carros, acabamento de alto padrão. O
condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança
24h, área murada, portão eletrônico, portaria com dois acessos
e duas saídas, piscina adulta e infantil, academia com vestiário, 2
churrasqueiras, salão de festas com churrasqueira, brinquedoteca,
playgroud, sala de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis,
quadra de esportes, campo de futebol society e praça. Localizado
ao lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.
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Chevrolet Onix Plux tem o
maior valor de revenda do Brasil
O Chevrolet Onix Plus
foi o grande destaque da
7ª edição do Selo Maior
Valor de Revenda - Autos
da Autoinforme. Com
apenas 7,6% de depreciação em um ano de uso, foi
o primeiro modelo sedã a
obter o título de campeão
Geral, e ainda conquistou
o selo na categoria Sedã
Compacto.
O estudo foi feito a
partir de levantamentos

da Molicar, observando outras cotações do
mercado, assim como
sites de classificados de
automóveis. Foram considerados 102 modelos de
20 marcas.
"O Onix é reconhecido
pelo baixo custo de manutenção, confiabilidade da
marca Chevrolet e pela
ampla oferta tecnológica. Para o consumidor
comprar um modelo que

possui o selo de maior
valor de revenda, é uma
comprovação que ele
está fazendo a melhor
opção, tanto do ponto
de vista pessoal, quanto financeiro’’, destaca
Isabel Souza, gerente de
Marketing de produto da
Chevrolet.
A revelação foi feita
na quarta-feira, 28 de outubro, em uma cerimônia
transmitida virtualmente.

O modelo que
dita tendências
O sucesso do Chevrolet Onix está atrelado a
vários fatores, desde os
mais racionais, relacionados ao custo-benefício do produto em si, às
inovações tecnológicas,
às soluções de conforto
e ao baixo consumo de
combustível, por exemplo. Mas é o fato de estar
em constante evolução e

ditando tendências que
o transformou em uma
espécie de carro-símbolo
desta atual geração de
consumidores - contemporânea, inteligente e
conectada.
A chegada da segunda
geração do Onix, no ano
passado, reforçou ainda
mais este posicionamento e inaugurou no segmento um patamar ainda
mais elevado em relação
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APARTAMENTOS
APARTAMENTO 12 - 1º ANDAR - ED. PRIMAVERA

RESIDÊNCIA NO PARQUE
VITÓRIA RÉGIA
O seu novo lar já tem endereço!
Rua Francisco Pontes, 1873 Parque Vitória Régia! Perfeita
para a sua família morar bem.
Agende uma visita ao imóvel.
Contendo: 03 dormitórios (sendo
01 suíte) sala de estar, copa,
cozinha, área de serviço, BWC
social e lavanderia, garagem
para 02 carros.

2 quartos | Sala | Cozinha | BWC | Garagem | Rua Aricanduva, 4254
ÁREA PRIVATIVA

TOTALMENTE

A 200MTS DA AV.

VALOR R$

54,11m2

REFORMADO

PARANÁ

185.000,00

APARTAMENTO 02 - ED. ANA LUIZA - SÃO PAULO/SP

a segurança, performance, nível de equipamentos
e design.
Aliás, nessa busca
por ditar tendências, os
novos Onix e Onix Plus
trouxeram recentemente
o conceito do primeiro
carro nacional sem fio,
onde o cliente consegue
projetar o seu smartphone no MyLink e também
carregar o aparelho sem
a necessidade de cabo.

PRÓXIMO SAMU E UEM!
ÁREA PRIVATIVA

GARAGEM

3 QUARTOS SENDO

VALOR R$

100 m2

2 VAGAS

1 SUÍTE

270.000,00

RESIDÊNCIAS
SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA
VALOR: R$ 1.600,00
Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área
de serviço e churrasqueira.

RESIDÊNCIA PRÓX. SORVETES GURI (INDÚSTRIA)
VALOR: R$ 1.000,00
Residência localizada no Jardim Irani, próximo a Indústria de Sorvetes
Guri, contendo: 01 Suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha e Garagem.

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

Localizada no Centro Médico e Empresarial Higienópolis, defronte a
UOPECCAN, 2º andar, com 226m² de área privativa, com 03 vagas de
garagem. Ideal para médicos especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas,
planos de saúde e áreas afins. Disponível para venda ou para locação.
CONSULTE PELO WHATSAPP (44)99172-6911
EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com Aproximadamente
292,79m², com 03 vagas de garagem privativas cobertas.
VALOR: R$ 4.500,00
1 suíte | 2 quartos | Sala | Cozinha | BWC | Área de Serviço
ÁREA PRIVATIVA

1 VAGA DE

AO LADO DO ALLIANZ

VALOR R$

134,23m2

GARAGEM

PARQUE

890.000,00

AP. CONJUNTO RES. CAMPO COMPRIDO II - CURITIBA/PR

EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 310, com Aproximadamente 72,42m² - 3º
Andar, Sol da Manhã.
VALOR: R$ 1.800,00

OUTROS
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX
VALOR: A PARTIR DE R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV.
EDIFÍCIO BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: A PARTIR DE R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV.
EDIFÍCIO RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de Bombeiros.

GARAGEM
2 quartos | Sala | Cozinha | BWC | Área de Serviço
ÁREA PRIVATIVA

1 VAGA DE

VALOR R$

53,54m2

GARAGEM

165.000,00

GARAGEM NO ED. CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 200,00 (MENSAL)
Garagem EXCLUSIVA - em frente ao Hospital Cemil.

