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Golpes pela internet aumentam em
Umuarama. Veja dicas e fique atento
Com a pandemia e mais gente conectada na internet, aumentaram também
os golpistas em busca de vítimas. Na
r egião da 7ª Subdivisão da Polícia
C ivil de Umuarama, os golpes mais
comuns têm relação com o aplicativo
W hatsApp, quando os criminosos
sequestram o número ou fingem ser
a vítima. E tudo pode começar quase
sempre por uma ligação de um desconhecido que, de boa fé, a pessoa
acaba fornecendo alguma informação
preciosa. E se engana quem acha que
o golpe chega por um vírus no celular.
Em reportagem especial, o Ilustrado
traz algumas dicas para evitar prejuízos com esse tipo de golpe. Página A5

Umuarama vacina quem tem 44 anos ou mais
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RODOVIAS

APELO

R ODOVIAS SERÃO RECUPERADAS NA REGIÃO - Rodovias de Nova
O límpia, Tapira, Cidade Gaúcha e outras serão recuperadas nas próximas
semanas. Na presença de prefeitos dessa região, o DER abriu as propostas
das empresas que já foram definidas para a execução das obras. Página B4
COVID-19

ESTUDANTES

DESTAQUE

Umuarama e
o PR negam
uso de vacina
vencida

Novo Ensino
Médio vai
valorizar as
aptidões

Geração de
empregos se
mantém alta
na cidade
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FAMÍLIA PEDE AJUDA PARA BEBÊ NÃO FICAR CEGO - O pequeno Bernardo,
que completa dois anos dia 24, espera ganhar o presente de continuar a enxergar.
Ele nasceu com glaucoma congênito e precisa passar com urgência por uma cirurgia num olho para não ficar cego. A família depende de ajuda para isso. Página A4

Em 1 mês, Guarda
Municipal atendeu
mais de 300
solicitações
A Guarda Municipal de Umuarama
a caba de divulgar balanço com
dados sobre as ocorrências atendidas e ações realizadas ao longo
de junho deste ano. A corporação
a tende denúncias e solicitações
pelo telefone 153.
Página A6
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U NHAS SAUDÁVEIS - Você sabia que as
u nhas também precisam respirar? E para
deixá-las bonitas use a criatividade. Página B3
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Coluna Ilustradas
Prefeituras devem informar
ao TCE-PR saldos de
créditos tributários em julho
Na remessa de dados referentes a julho de 2021, as
prefeituras paranaenses deverão encaminhar os números
do saldo analítico dos créditos inscritos e não inscritos
em dívida ativa de pessoas jurídicas, referente a impostos,
taxas e contribuições. A orientação é da Coordenadoria
de Sistemas e Informações da Fiscalização (Cosif), do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).
Os dados deverão ser incluídos na tabela “SaldoAnalíticoContribuinte” do Sistema de Informações Municipais
- Acompanhamento Mensal (SIM-AM). As prefeituras
deverão inserir os valores dos créditos relativos ao Imposto
P redial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre a
Transferência de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto Sobre
S erviços (ISS). Deverá constar, ainda, a Contribuição
para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip), além das
demais contribuições de melhoria e taxas municipais.
O TCE-PR publicou a Nota 003, discriminando o
passo a passo para a declaração desses dados por parte
das administrações municipais. Os dados solicitados na
tabela “SaldoAnalíticoContribuinte” devem ser declarados apenas pelas prefeituras e devem ser gerados a partir
do sistema de tributação do município.
Também está disponível o Documento de Layout.
Basta acessar o menu Jurisdicionados, do site do Tribunal
na internet, e abrir o documento identificado pelo arquivo
“SIM - AM - Módulo Tributário - Dados Analíticos - Novos
Layouts - 2021”.
Envio mensal
Está previsto para iniciar em janeiro de 2022 o envio
mensal das informações sintéticas dos tributos, por meio
de tabelas que irão apresentar os lançamentos, atualização, arrecadação e dedução por tipo de dívida, inscritas
e não inscritas em dívida ativa, e exercício financeiro.

Proposta altera legislação
de trânsito para dar
preferência às bicicletas
O Projeto de Lei 1887/21 altera normas de circulação
d e veículos terrestres para estabelecer que bicicletas
t enham preferência sobre veículos automotores. O
t exto, que tramita na Câmara dos Deputados, prevê
culpa presumida do condutor do veículo automotor em
caso de acidente com ciclista, salvo prova em contrário.
A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro. O
d eputado Márcio Marinho (Republicanos-BA), autor
d o projeto, argumenta que o aumento do número de
bicicletas transitando nas vias urbanas e rurais de todo
Brasil justifica a alteração prevista no texto. Segundo o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), há no
Brasil mais de 50 milhões de bicicletas. Ele avalia que a
medida fará com que os motoristas fiquem mais atentos
e respeitem mais os ciclistas. “Quando o condutor de
veículo automotor se envolver em acidente com bicicleta, ele será, presumidamente, o responsável pelo dano,
salvo se comprovar a culpa do ciclista”, disse. Tramitação
- O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas
comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

GOLPES

Associações de aposentados relatam
fraudes no empréstimo consignado
B rasília - As fraudes no empréstimo consignado foram tema
de audiência pública na Comissão
d e L egislação Participativa da
C âmara dos Deputados nesta
s exta-feira (2). As denúncias de
i rregularidades na concessão
d os empréstimos chegam aos
p arlamentares por diferentes
o rganizações, especialmente as
q ue representam aposentados e
pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
C onvidado para falar sobre o
tema, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, voltou a dizer que o
instituto estuda a implementação
d e um sistema biométrico para
c omprovar a solicitação de consignado em folha de pagamento.
S egundo ele, o empréstimo
c onsignado é uma política imp ortante, pois garante acesso a
c rédito com juros mais baixos.
O s aposentados e pensionistas
r epresentam um terço de quem
solicita o empréstimo, de acordo
com Rolim.
Apesar disso, problemas como
a ssédio aos consumidores, com
ligações insistentes e, em especial,
a contratação de empréstimos não
solicitados, acontecem. Segundo o
presidente do INSS, no segundo

s emestre do ano passado, com
a pandemia, as irregularidades
aumentaram.
P ara Leonardo Rolim, a sol ução passa por mais controle,
c om identificação pela digital.
“ Na nossa avaliação, com esse
m odelo de identificação biomét rica nós resolvemos o problema
dos empréstimos não solicitados,
inclusive reduzimos custos para o
INSS, porque as reclamações que
n ós recebemos geram todo um
processo”, disse.
O b e d e M u n i z Te o d o ro, d a
C onfederação Brasileira de Apos entados, Pensionistas e Idosos,
relatou situações difíceis por que
passam os aposentados.
“ O banco deposita o dinheiro
n a conta do aposentado ou pens ionista sem ele pedir o financ iamento. Quando vê o crédito,
a grande maioria não procura
saber por que aquele dinheiro foi
d epositado e acaba gastando. E
aí começa a aparecer o desconto
n os seus vencimentos”, contou.
E le também citou que há casos
e m que o aposentado devolveu
o dinheiro e o banco continuou
descontando o empréstimo.
A advogada Jane Lucia Berwanger cobrou medidas duras.

“Não estamos falando que deva
ou não existir o empréstimo, mas
talvez tenha que se adotar medid as mais drásticas com relação
ao próprio empréstimo. Ser mais
rígido na concessão, na autorização, me parece que é o único jeito
de começar a resolver a situação.”
O deputado Vilson da Fetaemg
( PSB -MG), vice-presidente da
c omissão e proponente da audiê ncia, ressaltou que o objetivo
n ão é depreciar o empréstimo
consignado.
“ O que nós queremos, pretendemos e lutamos é para a lisura de todo
o processo, até porque nós não somos
contra o empréstimo consignado. Nós
q ueremos é coibir esses abusos que
estão acontecendo”, afirmou.
O sistema de empréstimo consignado é autorregulado. Segundo
Amaury Oliva, da Federação Brasileira dos Bancos, os consignados
representam quase 36% de todo
o saldo que é concedido à pessoa
f ísica. Desde que o sistema de
a utorregulação entrou em vigor,
n o ano passado, de acordo com
ele, foram 436 sanções aplicadas
a correspondentes bancários,
r elativas a empréstimos consignados. Fonte: Agência Câmara de
Notícias

Projeto para divulgar lista de espera do SUS está na pauta da ALEP
A relação dos pacientes que aguardam por uma consulta com especialista ou uma cirurgia pelo SUS no Paraná
deverá ser disponibilizada na internet. É o que determina
o projeto de lei 21/2019, apresentado na Assembleia
L egislativa do Paraná pela deputada Luciana Rafagnin
(PT) e pelo deputado Michele Caputo (PSDB).
A proposta está na pauta de votação na sessão plenária
de segunda-feira (5). De acordo com o texto, a lista atualizada de pacientes em fila de espera que aguardam atendimento para consulta especializada, exames, internações
e a realização de cirurgias eletivas ou de emergência na
Rede Pública Estadual de Saúde ou em instituições conveniadas ao Sistema Único de Saúde deverá ser publicada
na internet, em site oficial da Secretaria de Estado da
Saúde e também das regionais de saúde.
Para resguardar a privacidade, a listagem deverá conter
apenas as iniciais do paciente, além do número do cartão do SUS e o procedimento que aguarda a realização,
com a data da solicitação do médico e a previsão que o
procedimento seja realizado. Essa lista, de acordo com o
projeto, deverá ser atualizada semanalmente.
O s autores justificam que a proposta “institui um

mecanismo de transparência à fila de espera do Sistema
Único de Saúde (SUS) e também uma forma de ampliar
a garantia do direito de acesso à política pública por parte
da população e de contribuir para o aumento do controle
s ocial nesta área”, relatam. “Essa iniciativa também
possibilitará identificar os gargalos e as dificuldades de
a tendimentos existentes na rede pública estadual de
saúde, visando contribuir na efetivação de melhorias no
gerenciamento do SUS no Paraná”.
Vacinação – Também em pauta, mas em redação final,
ou seja, se caso aprovado seguirá para a sanção ou veto
d o Governo do Estado, está o projeto de lei 20/2021,
de autoria de diversos deputados, que trata da punição
àqueles que burlarem a fila de vacinação contra a covid-19
no Paraná.
Ainda em votação, de terceiro turno, o projeto de lei
530/2020 que trata das diretrizes para os novos contratos
de concessão da malha ferroviária, entre as determinações, a necessidade de desviar os ramais ferroviários de
dentro das cidades; e o projeto de lei 66/2021 que retoma
a isenção da contribuição ao Sistema de Proteção Social
por parte dos militares com moléstias graves.

Como não ter opinião polarizada

Juiz aceita denúncia
contra suspeitos por ataque
hacker ao sistema da Justiça
A Justiça Federal de São Paulo recebeu a denúncia
oferecida Ministério Público Federal (MPF) contra dois
homens apontados como responsáveis pelo ataque hacker
ao sistema do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região
(TRF3), sediado na capital paulista. Um deles foi preso
durante as investigações do caso e o outro é considerado
foragido. A decisão é assinada pelo juiz Ali Mazloum, da
7.ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que entendeu
h aver elementos suficientes para a abertura de uma
a ção penal. Ele deu dez dias para que os agora réus
apresentem suas defesas. “A acusação está lastreada em
razoável suporte probatório, dando conta da existência
da infração penal descrita e fortes indícios de autoria,
havendo justa causa para a ação penal”, escreveu o magistrado no despacho expedido nesta quinta-feira, 1º. A
investigação da Polícia Federal foi aberta depois que dois
magistrados da Justiça Federal em São Paulo detectaram
alterações em documentos, com uso fraudulento de suas
assinaturas digitais. Os hackers tentaram manipular listas
de beneficiários em processos em curso no TRF3.
A PF chegou aos dois suspeitos em Campo Grande
(MS) depois de rastrear os aparelhos usados no ataque.
Eles chegaram a ser alvo de buscas na Operação Escalada
Cibernética. De acordo com os investigadores, ambos têm
antecedentes criminais relacionados a ações cibernéticas
e um deles tem sete números de CPF distintos ligados
ao seu nome e integrou o quadro societário de ao menos
11 empresas.
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•Helton Kramer Luﬆoza

Direito
em
Debate

Uma reportagem recente publicada no jornal El País
(https://brasil.elpais.com/) demonstrou que a Ideologia
e partidarismo atrapalharam a resposta à expansão do
coronavírus. Estudos mostraram que os danos decorrentes da pandemia eram maiores em regiões europeias
onde havia mais divisão entre apoiadores e opositores
aos seus respectivos Governos.
Frente ao contexto do atual momento em nossa
s ociedade é comum ouvirmos falar em polarização.
Mas, afinal, o que é polarização e qual seus efeitos na
democracia?
E m qualquer conversa do cotidiano as pessoas
estão tentando se localizar e se alinhar a determinados
g rupos: favorável ou contrário a vacina; favorável ou
contrário ao lockdown; favorável ou contrário ao tratamento precoce da covid, etc. Em linhas gerais, o significado da polarização é a divisão de uma sociedade em
dois polos a respeito de um determinado tema. Ocorre
que atualmente essa divisão está sendo drasticamente
utilizada para formar grupos que não dialogam entre si,
que se fecham em suas convicções e não estão dispostos
a debater ideias.
O discurso do ódio se tornou mais visível nas redes
sociais, criando uma violência simbólica em relação a
grupos ou segmentos da sociedade, classificados entre
“NÓS” e “ELES”. E as redes sociais só potencializaram
este tipo de discurso, alimentando a necessidade de uma
luta contra o “inimigo”, desqualificando-o como sujeito
participante da vida social. Seria como se disséssemos
que aquilo que não parece comigo, ou aquele que não
tem a mesma opinião que a minha, me agride.
O problema do excesso de polarização somada a
d emocratização dos meios de comunicação, resultou
n a formação de uma espécie de bolhas, através das
quais, cada indivíduo acaba tendo contato apenas com
opiniões e notícias que reforçam suas ideais. O resultado
deste processo será de que cada pessoa apenas acredita
nas informações que venham do seu grupo e passa a ter
ainda mais certeza de que está certa em seus julgamentos. E as visões e opiniões contrárias se tornam cada vez
mais estranhas, absurdas e inaceitáveis.
E mais, não podemos esquecer que atrás da polarização existem muitos grupos e partidos extremistas que se

alimentam do descontentamento e da intolerância para
ganhar mais apoio popular. E um ambiente polarizado,
com predominância da intolerância, reforça e propicia a
ascensão de líderes populistas, ou seja, aqueles que têm
pouco apreço às normas democráticas e às limitações
de poder.
Em meio ao cenário atual, onde a polarização é cada
vez maior, faz-se necessário discutir sobre a tolerância,
p ara tentarmos combater o fanatismo com antídotos
c omo aqueles propostos por Amós Oz em seu livro
“Como curar um fanático”. Amós foi um escritor com
v asta produção literária, que cresceu em Jerusalém,
onde vivenciou o conflito entre Israel e Palestina. Diz
e ste autor que o fanatismo começa em casa “com o
impulso comum de mudar um parente para o próprio
bem dele”, e avalia que este impulso faz do fanático um
grande altruísta. Relata o autor que existem aspectos
que torna possível identificar um fanático, como a intolerância, o sentimentalismo (em detrimento da razão, o
culto a personalidades como líderes políticos, religiosos
ou indivíduos carismáticos) e a falta de senso de humor.
Pois bem, uma vez identificado um fanático, como
então combatê-lo? O autor nos dá algumas diretrizes,
dentre elas defende ser possível combater o fanatismo
através do senso de humor, sendo que o “humor é relativismo, (…) humor é a capacidade de perceber que,
não importa quão justo você é, e como as pessoas têm
sido terrivelmente erradas em relação a você, há um
aspecto da vida que é sempre um pouco engraçado”.
Em meio a esta batalha travada em nossa sociedade
entre o certo e o errado, podemos seguir o conselho do
a utor Amós Oz, e, quem sabe buscar encarar a vida
com muito mais bom humor. O amadurecimento de um
debate democrático exige muito mais do que respostas
complexas e bem fundamentadas, uma vez que devemos
t ransformar este tempo de convívio em comunidade
como uma fase prazerosa.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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Geração de empregos mantém a cidade de
Umuarama em posição de destaque no Estado
U muarama - Umuar ama manteve bom índ ice de contratação de
t rabalhadores no mês de
junho, conforme relatório
divulgado pela Secretaria
de Estado da Justiça, Trabalho e Família (Sejuf). A
A gência do Trabalhador,
v inculada à Secretaria
M unicipal de Indústria,
C omércio e Turismo, fin alizou o mês passado
c om 194 trabalhadores
colocados no mercado de
trabalho.
O gerente da agência,
R eginaldo Meira Barros,
informou que no período
de 01/06 ate 30/06 a inst ituição atendeu 1.601
p essoas procurando emp regos e 352 que deram
entrada no seguro-desemp rego. “No relatório da
S ejuf, Umuarama ficou
e m 9° lugar no Paraná.
E m junho do ano passad o foram realizadas 111
c ontratações com interm ediação da agência”,
acrescentou.
O secretário Edvaldo
Ceranto Júnior disse que

o bom desempenho se
d eve à reformulação no
trabalho da agência, busca
ativa de vagas e aos critérios para encaminhament o dos candidatos. “Além
disso nossa economia está
aquecida, com vagas abertas diariamente nos mais
diferentes setores – tanto
n o comércio, como na
i ndústria e prestação de
s erviços. A cidade tem
p roporcionado condições
a trativas para empreend imentos de pequeno a
grande porte, que se traduzem em empregos, e a
agência atua firmemente
na intermediação, aproximado os trabalhadores das
contratações”, explicou.
CAGED
Por outro lado, 360 dos
399 municípios paranaenses tiveram saldo positivo
de empregos com carteira
a ssinada nos primeiros
meses de 2021. O saldo de
1 03.432 novos empregos
alcançado pelo Estado foi
o quarto maior no país. Os
dados são do Cadastro Ge-

r al de Empregados e Des empregados (Caged), do
Ministério da Economia. O
balanço ainda aponta que
cinco municípios tiveram
u m empate entre novas
admissões e desligamentos
e 34 apresentaram saldo

negativo.
N o acumulado dos
ú ltimos 12 meses, que
abrange de junho de 2020
a maio de 2021, o res ultado é ainda melhor
entre os municípios. Dos
3 99, 368 tiveram saldo

p ositivo, o equivalente
a 92,2% do total do Est ado. Dois municípios
t iveram saldo zero e 29
saldo negativo. As cidades
com melhor desempenho
n o período foram Curit iba (49.681), Maringá

(8.642), Cascavel (7.913),
P onta Grossa (7.812),
L ondrina (7.473), São
José dos Pinhais (4.498),
Toledo (3.994), Arapongas
(3.882), Araucária (3.685)
e Umuarama (3.506).
N o acumulado do ano,
Curitiba é o destaque com
23.393 vagas abertas. A capital é seguida por Cascavel
( 5.161), Maringá (4.613),
L ondrina (3.322), Toledo
(3.049), Araucária (3.003),
São José dos Pinhais (2.700),
Pato Branco (1.995), Ponta
Grossa (1.841) e Apucarana
(1.818).
Entre os municípios par anaenses, 277 dos 399
(69,4%) abriram novas vag as em maio, 17 tiveram
s aldo igual a zero e 105
t iveram mais demissões.
C uritiba lidera o ranking
c om 5.892 novos empreg os. Na sequência estão
M aringá (1.163), Toledo
( 853), Araucária (728),
Cascavel (650), Umuarama
(389), São José dos Pinhais
(384), Foz do Iguaçu (252),
Paranavaí (214) e Colombo
(197).

Em junho, Paraná liderou ranking de abertura de empresas no Brasil
“ Nesses últimos dois
a nos a Junta Comercial
t em entrado definitivam ente no mundo digital.
A Jucepar é hoje modelo
no Brasil no registro merc antil. Essa conquista só
foi possível com a ajuda da
t ecnologia da informação
e pelo trabalho de todos
o s nossos colaboradores e
parceiros a quem agradeço
imensamente”, diz o presidente Marcos Rigoni.
O tempo total de abertura de empresas e demais
p essoas jurídicas leva em
consideração o período na
e tapa de viabilidade, na
validação cadastral que os

órgãos efetuam e na efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Do total, 87%
das empresas concluíram a
abertura em menos de três
dias, 8% entre três e cinco
dias, 2% entre cinco e sete
dias, e outros 3% em mais
de sete dias.
O segundo Estado mais
rápido na abertura de empresas foi o Sergipe, com 1
dia e 11 horas na análise de
402 processos. Em terceiro
f icou Espírito Santo, que
levou 1 dia e 14 horas para
concluir 1.585 pedidos de
abertura.
A Jucepar ficou em seg undo lugar no tempo de

90% dos municípios do PR tiveram
saldo positivo de empregos em 2021
No Paraná, 360 dos 399
m unicípios tiveram saldo
positivo de empregos com
c arteira assinada nos prim eiros meses de 2021,
o que representa 90%.
O saldo de 103.432 novos
e mpregos alcançado pelo
Estado, quarto maior indicador do País, mostra que
há uma distribuição homogênea em todo o Estado.
Os dados estão no novo
levantamento do Cadastro
Geral de Empregados e Des empregados (Caged), do
M inistério da Economia,
d ivulgado nesta quintafeira (1º). O balanço ainda
aponta que cinco municíp ios tiveram um empate
e ntre novas admissões e
d esligamentos e 34 apresentaram saldo negativo.
No acumulado do ano,
C uritiba é o destaque,
c om 23.393 vagas abert as. A Capital é seguida
por Cascavel (5.161), Mar ingá (4.613), Londrina
( 3.322), Toledo (3.049),
A raucária (3.003), São
J osé dos Pinhais (2.700),
Pato Branco (1.995), Ponta
Grossa (1.841) e Apucarana (1.818).
M as as vagas também
e stão distribuídas em pequenos municípios de todas
a s regiões, como Altônia
(192), no Noroeste; Biturun a (363), no Centro-Sul;
Imbituva (441), nos Camp os Gerais; Marmeleiro

(203), no Sudoeste; Santo
A ntônio da Platina (112),
no Norte; e Santa Tereza do
Oeste (173), no Oeste.
“São cinco meses consecutivos de alta na geração
de empregos no Paraná. Somos um Estado muito forte
e conomicamente, e esse
resultado mostra que, mesmo durante a pandemia, a
gente continua crescendo”,
afirmou o governador Carl os Massa Ratinho Junior.
“ Estamos atraindo novos
i nvestimentos e também
e stimulando a atividade
econômica com obras, crédito e benefícios fiscais”.
J á no acumulado dos
ú ltimos 12 meses, que
abrange de junho de 2020
a maio de 2021, o resultado
é ainda melhor entre os
municípios. Dos 399, 368
t iveram saldo positivo, o
e quivalente a 92,2% do
total do Estado. Dois municípios tiveram saldo zero
e 29 saldo negativo.
E ntre as cidades com
m elhor desempenho no
p eríodo estão Curitiba
(49.681), Maringá (8.642),
C ascavel (7.913), Pont a Grossa (7.812), Lond rina (7.473), São José
d os Pinhais (4.498), Tol edo (3.994), Arapongas
(3.882), Araucária (3.685)
e Umuarama (3.506). Os
municípios pequenos também se destacaram, como
S anta Helena (332), no

O este; Tunas do Paraná
( 247), na RMC; Araruna
(405), no Centro-Oeste; e
Jaguapitã (440), no Norte
MAIO
O resultado acumulado
foi alcançado porque o indicador de maio também é
p ositivo. O mês teve saldo
de 15.884 contratações, núm ero 111,65% maior com
relação ao mesmo período
d o ano passado, quando
foram cerca de 26 mil vínc ulos encerrados. Neste
período, o Paraná foi o melhor estado da Região Sul,
à frente de Santa Catarina
( 13.587) e Rio Grande do
S ul (7.458). No País, o
P araná ocupa o 4º lugar
n a geração de empregos,
ficando atrás de São Paulo
( 104.707), Minas Gerais
( 32.009) e Rio de Janeiro
(17.610). Entre os municípios paranaenses, 277 dos
399 (69,4%) abriram novas
vagas em maio. 17 tiveram
saldo igual a zero, enquanto
105 tiveram maior número
de demissões. Curitiba lidera o ranking dos melhores
r esultados, com saldo de
5.892 novos empregos. Na
s equência estão Maring á (1.163), Toledo (853),
A raucária (728), Cascavel
( 650), Umuarama (389),
São José dos Pinhais (384),
Foz do Iguaçu (252), Par anavaí (214) e Colombo
(197).

c onsulta de viabilidade
t otal. O empresário levou
1 7 horas para saber se o
nome da empresa e ender eço estavam disponíveis.

O Estado ficou atrás de São
Paulo, com 16 horas, e na
f rente do Espírito Santo,
com 19 horas.
O Paraná continua sen-

d o o terceiro com mais
p edidos de abertura de
empresas do País (5.467),
atrás de São Paulo (21.949)
e Minas Gerais (6.779).

Oportunidade para crescer

Nova edição da Bússola da Inovação está disponível até 30
de setembro e é possibilidade para a indústria prosperar em
momento desafiador
Por Sistema Fiep

A inovação auxilia no desenvolvimento de produtos de alto
valor agregado, contribui para a
atualização do uso de tecnologias, capacita pessoas e promove avanços em pesquisas. Além
disso, melhora a produtividade
e o atendimento e pode até ampliar a carteira de clientes. O melhor é que o acesso à inovação é
democrático, não se restringe a
grandes empresas e nem a um
determinado segmento. Todos
podem e devem inovar.
Para apoiar as indústrias nesse processo, o Sistema Fiep
lança a 5ª edição da Bússola
da Inovação: uma ferramenta
online gratuita desenvolvida
pelo Observatório Sistema Fiep
para medir o grau de inovação
das empresas e incentivá-las a
adotar práticas alinhadas às necessidades do mercado. O objetivo é que possam, a partir do
diagnóstico detalhado oferecido gratuitamente, transformar

processos, ganhar eficiência e
aumentar sua competitividade
no curto prazo.
Para participar, gestores respondem a um questionário que define o perfil inovador da organização. Com este raio x em mãos,
a equipe do Observatório avalia
o nível de esforços investidos
pela empresa e orienta como alcançar melhores resultados. “As
empresas têm acesso gratuito
a informações sobre tecnologia,
investimentos, equipamentos e
métodos ágeis. Mas o diferencial é o compromisso de cada
gestor em atuar como agente
de transformação nesse processo dentro das organizações”,
destaca Augusto Machado, pesquisador do Observatório Sistema Fiep.
Pelo questionário, os gestores
sabem como está o nível de esforços, de gestão e os resultados obtidos em seus projetos.
Também podem reavaliar seu

planejamento estratégico para
terem mais segurança na tomada de decisões. Outro benefício
é que o resultado da pesquisa
fica salvo numa plataforma segura e a cada edição é possível
comparar a evolução. De quebra, os participantes também
recebem sugestões de medidas a serem implementadas
para melhorar a performance.
Além disso, as indústrias participantes também têm o auxílio
de um especialista para esclarecer dúvidas, acesso a parcerias com o ecossistema de
inovação do Paraná e podem
receber dados do perfil de inovação industrial paranaense,
além de convites para eventos
e capacitações com especialistas em inovação industrial e
acesso a parcerias e descontos
para participação em eventos
sobre o tema.
Participe: bussolasdaindustria.
com.br/inovação

Adobestock

A Junta Comercial do
Paraná (Jucepar) obteve o
melhor tempo no País para
a abertura de empresas no
m ês de junho. Os dados
f oram divulgados nesta
sexta-feira (2), dia do aniv ersário de 129 anos da
instituição.
Para a abertura de emp resas em junho deste ano,
o s 5.467 empresários que
p rotocolaram seus pedidos
l evaram em média 1 dia
e 10 horas para concluir
o processo. Em junho de
2 020 esse tempo era de
3 dias e 5 horas, considerando a análise de 3.500 pedidos
de abertura de empresas.
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ICORRIDA CONTRA O TEMPO

Família precisa levantar ao menos
R$ 16 mil para bebê não ﬁcar cego
TFD (transporte de pacientes para atendimento fora do domicílio) não
existe nenhum registro ou
solicitação com o nome do
paciente. A secretária Maria Harue orienta à família
que se apresente com os
encaminhamentos médicos
à secretaria para que possa
ser estudada uma solução
diante das possibilidades
do município”.

Umuarama - O pequeno Bernardo Porto Rodrigues, que completa dois
anos de vida no próximo
dia 24, espera ganhar o
presente de continuar
a enxergar. Ele nasceu
com glaucoma congênito
e precisa passar com
urgência por uma cirurgia
no olho direito para não
ficar cego.
A família, moradora
da Vila Rural São Carlos,
no distrito de Lovat, em
Umuarama, está em uma
verdadeira corrida contra
o tempo para levantar a
quantia necessária para
o procedimento, previsto
para ocorrer no próximo
dia 22 de julho, em Curitiba.

Regional de Saúde
Em contato com a chefe da 12ª Regional de
Saúde, Viviane Herrera,
a mesma informou que a
princípio não teria conhecimento da situação e que
estaria verificando todas
as possibilidades junto
ao Município e também a
Regional de Saúde para
apresentar uma solução
para o caso de Bernardo.
A conclusão do levantamento deve estar pronta
no início da próxima semana. O Jornal Umuarama Ilustrado continuará
acompanhando o caso de
Bernardo.

Campanha
Segundo a mãe Rosilene de Sousa Porto,
a família já conseguiu
levantar pouco mais de
R$ 4 mil e está contando
com a colaboração da comunidade para angariar
o que falta. “Estamos
fazendo rifas e também
pedindo ajuda. Estamos
fazendo o que podemos e
o que não podemos para
que o Bernardo não perca
a visão no olho direito”,
contou ela.
Risco de ficar cego
O menino já passou
por três procedimentos
e o quarto estava programado para o dia 24
de junho último, mas não
pode ser realizado por
causa da piora do quadro
clínico do olho direito da
criança.
“No último exame sob
anestesia geral, no dia
24/06/2021, o paciente
apresentou pressão intra-ocular no olho direito de 30 mmHg e no
olho esquerdo de 15-17
mmHg (…). O olho direito
apresenta edema córnea
++/IV devido a pressão
intra-ocular elevada. Paciente necessita de reintervenção cirúrgica com
urgência no olho direito”,
consta em carta disponibilizada pelo médico
oftalmologista Lisandro
Sakata, de Curitiba, que
faz o acompanhamento
de Bernardo e realizou as
demais cirurgias.
Ainda segundo consta

PIX : 041.675.499-64
CEF. Agência 0570 operação 013 (poupança),
conta 54772-9, em nome
de Rosilene Sousa Porto

O caso do Bernardo
no documento médico,
Bernardo precisa realizar o procedimento com
urgência sob o risco de
perder a visão direita. “O
médico disse que teria
que remarcar e que agora
é uma cirurgia de adulto,
que está sendo estudado
como fazer. Com isso, o
dinheiro que tínhamos
não é mais suficiente para
pagar o procedimento e
não conseguimos pelo SUS
(Sistema Único de Saúde)”, explicou Rosilene.
Os cuﬆos
Segundo a mãe de Bernardo, a cirurgia está
estimada em R$ 8 mil e os
outros R$ 8 mil são para
exames complementares
que devem ser realizados
posteriormente. “Não sei
ainda quantos exames
o Bernando vai ter que
fazer. O médico não disse, mas cada um sai por
R$ 1,5 mil, sem contar a

medicação que também é
cara”, explicou Rosilene.
A família cuja renda
não chega a R$ 2 mil
para cinco pessoas, gasta
cerca de R$ 500 mensais
nos colírios usados pelo
Bernardo diariamente. “A
gente passa necessidade
de outras coisas, mas não
tem como deixar o remédio dele faltar. Fazendo
o tratamento certinho já
está difícil, imagine se
não fizer”, relatou a mãe
do menino.
A doença ainda não
tem cura e o tratamento
é contínuo para manter
o glaucoma sob controle.
SUS
O Jornal Umuarama
Ilustrado entrou em contato com a Secretaria de
Saúde de Umuarama,
12ª Regional de Saúde e
Ministério Público sobre
a situação do Bernardo.

O MP
O Ministério Público
respondeu por telefone
que a família de Bernardo
Porto procurou ajuda
no órgão em março de
2021. Que o MP oficiou a
Secretaria de Saúde de
Umuarama se o tratamento seria coberto pelo
SUS e que em maio último
o Município respondeu ao
ofício informando que o
procedimento é coberto
sim pelo SUS, mas realizado fora de Umuarama e
que a criança estaria em
uma lista de espera de
pacientes. Ainda segundo
o MP o documento não
cita prazo ou estimativa
de tempo que levaria para
chegar a vez do Bernardo.
A Secretaria de Saúde
Em nota, a Secretaria de Comunicação de
Umuarama informou que
“A Secretaria de Saúde
informou que no setor de

Hoje tem vacinas contra covid-19 para
quem tem 44 anos ou mais em Umuarama
Umuarama terá vac inação contra o coron avírus para o público
em geral de 44 anos ou
mais hoje, domingo (4),
das 8h às 12h. A vacina
e stará disponível nas
U BS Jardim Cruzeiro,
Centro de Saúde Escola
e no Colégio Estadual
D ra. Zilda Arns (com
a equipe da UBS San
Remo).
A organização das
filas terá distribuição de
s enhas. “É uma forma
de assegurar ao cidadão
q ue estiver na fila que,
c om a senha em mãos,
ele tem a vacina garantida”, explicou a diretora
d e Atenção Primária,
M aristela de Azevedo
Ribeiro.
“ Esperamos receber
p ouco mais de 3 mil
d oses e distribuí-las à
população o quanto an-

Serviço
Enquanto a família
não tem a certeza de que
o tratamento de Bernardo poderá ser custeado
através do SUS, continua
atrás dos valores para
bancar a cirurgia, que já
tem data marcada para
ocorrer: no próximo dia
22.
Para isso está realizando uma rifa no
valor de R$ 5,00 cada.
Quem puder colaborar pode entrar em
contato com Rosilene
Porto, mãe de Bernardo, pelo telefone 44
9-9955-9407.
Se preferir, pode colaborar com qualquer valor.
O depósito pode ser feito
em uma conta poupança
em nome de Rosilene
mantida para essa finalidade.

tes, por isso planejamos
essa ação especial para
o domingo”, acrescentou
Maristela.
Segunda dose
“A pessoa que já rece-

beu a primeira dose deve
ficar atenta à data marcada na sua carteirinha,
para a dose dois, e aproveitar esta oportunidade
para se proteger contra

o coronavírus. A vacina
é uma barreira que não
p ode ser desprezada”,
r eforçou a secretária
municipal de Saúde, Maria Harue.

S egundo o médico oftalmologista Lisando
Sakata, Bernardo “apresenta necessidade de
acompanhamento do glaucoma congênito, pois
a presenta neuropatia óptica glaucomatosa
a vançada em ambos os olhos, com nível de
pressão intra-ocular controladas no momento
no olho esquerdo, com uso contínuo de medic ações e após cirurgias anti-glaucomatosas,
mas não controlada no olho direito – apesar de
tratamento clínico máximo”.

O que é glaucoma congênito?
O glaucoma congênito é uma doença rara dos
olhos que afeta crianças desde o nascimento
até aos 3 anos de idade, causada pelo aumento
da pressão dentro do olho devido ao acúmulo
de líquido, podendo afetar o nervo óptico e levar
à cegueira quando não tratada.
O bebê que nasce com glaucoma congênito
apresenta sintomas como córnea turva e inchada e aumento dos olhos. Nos locais em que não
há o teste do olhinho só costuma ser detectado
por volta dos 6 meses ou até mais tarde, o que
vem a dificultar o melhor tratamento e o prognóstico visual da criança.
I nformações Site Tua Saúde (https://www.
tuasaude.com/glaucoma-congenito/)

Paraná não recebeu e não
distribuiu vacinas contra a
Covid-19 fora do prazo de validade
A Secretaria de Estado
d a Saúde informa que
o Paraná não recebeu e
n ão distribuiu nenhuma
v acina contra a Covid-19
fora da validade prevista
pelos fabricantes.
D entre os oito lotes
d e AstraZeneca mencion ados pelo levantamento
da Folha de S.Paulo, o Paraná recebeu apenas dois
(4120Z005 e CTMAV520).
O primeiro foi distrib uído aos municípios no
d ia 23 de janeiro, com
v alidade até 14 de abril.
Foram 86,5 mil unidades,
O segundo, com 38,6 mil,
f oi enviado às cidades
n o dia 26 de março, com
validade até 31 de maio.
O período mínimo entre
a distribuição e a validade
d os imunizantes foi de
6 6 dias. O máximo, de
81 dias. Considerando que
o s municípios recebem

a s doses e realizam, de
m aneira geral, aplicação
instantânea, é improvável
a lgum tipo de aplicação
fora da data no Estado.
S egundo o setor de
I munizações da Secretar ia, trata-se de problema
de registro no sistema nacional, a Rede Nacional de
Dados em Saúde (RNDS).
O Estado orientou os
municípios nesta sexta-feira (2), mais uma vez, para
que corrijam os registros
n o sistema, ressaltando
q ue a funcionalidade de
c orreção, por parte do
Ministério da Saúde, só foi
disponibilizada há 15 dias.
A Secretaria de Est ado da Saúde reforça
que todas as vacinas são
s eguras e tem eficácia
comprovada. A população
d eve procurar os locais
de imunização e buscar a
proteção.
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ICIBERCRIME

Golpes pela internet crescem em Umuarama
e população precisa ﬁcar atenta
Umuarama - O número
de cibercrimes aumentou no
Brasil durante a pandemia
de covid-19, com mais pessoas conectadas à internet.
Segundo a 7ª Subdivisão da
Polícia Civil de Umuarama,
o s golpes mais comuns na
c idade têm relação com o
aplicativo WhatsApp, quand o os criminosos sequest ram o número ou fingem
ser a vítima.
C onforme um dos investigadores da Polícia Civil
d e Umuarama, o número
d e boletim de crimes via
internet vem aumentando,
p orém se engana quem
acha que o golpe chega por
um vírus. Entre os golpes
a vítima tem sua conta de
W hatsApp sequestrada e
tudo começa quase sempre
p or uma ligação de um
desconhecido.
Na ligação, o estelionat ário conta uma história
p arecendo ser verdadeira
para vítima e a induz receber um código, que seria o
identificador do Whatsapp.
A pessoa posteriormente,
s em perceber, acaba pass ando esse código para o
golpista e neste momento
o criminoso assume o controle do número registrado
n a conta do aplicativo.
Com a conta sequestrada,
o criminoso começa a pedir
de depósitos ou transferência de dinheiro para amigo
ou parente.
O utra forma de usar
o aplicativo, e que vem
crescendo em Umuarama,
o estelionatário começa
a participar de um grupo

de WhatsApp, identifica a
vítima dentro desse grupo
e vasculha a vida da pessoa
em suas redes sociais. Posteriormente, ao conseguir
o s telefones dos parentes
d o envolvido no golpe, o
c riminoso manda uma
m ensagem fingindo ser a
vítima e que trocou de número, em seguida começa
a pedir dinheiro.
A empresária Rosa da
Mata foi uma dessas vítimas,
porém, sua família percebeu
q ue a forma de conversar
estava diferente da usual por
ela. “Meu pai recebeu uma
m ensagem no WhatsApp
com minha foto dizendo que
eu teria trocado de número.
E sse número começou a
p uxar conversa com ele e
minha mãe estranhou a forma de dialogar. Felizmente
ela me ligou perguntando se
eu havia trocado de número
e informei que não. Deu
tempo de não cair no golpe”,
ressaltou.
BOA FÉ DAS PESSOAS
Ainda segundo a polícia,
a s pessoas acham impossível cair em uma história
tão simples como AS citas,
m as a realidade é outra.
U ma pesquisa feita pela
Federação Brasileira de
B ancos (Febraban) mostrou que a grande maioria
d os brasileiros já sofreu
tentativa de fraude de seus
dados pessoais ou conhece
a lguém que tenha sido
vítima desse tipo de crime.
Para 91% dos entrevistados, esse tipo de crime aumentou durante a pande-

O número de boletim de crimes via internet vem aumentando, porém se engana quem acha que o golpe chega por um vírus

mia. Nos últimos 12 meses,
o s próprios entrevistados
ou familiares foram vítimas
d esses crimes, sendo as
s ituações mais comuns
a quelas que envolvem rec ebimento de mensagens
o u ligação telefônica com
solicitação fraudulenta de
d ados pessoais ou banc ários (43%) e pedido de
d epósito ou transferência
de dinheiro para amigo ou
parente (34%).
Também foram citadas
e ntre essas tentativas de
fraudes a cobrança fraudulenta ou compra indevida no

cartão de débito ou crédito
(29%); a invasão do e-mail
ou das redes sociais, com alguém assumindo o controle
de sua conta sem sua permissão (18%); a clonagem
d e celular ou WhatsApp
(18%); a tentativa de abertura de linha de crédito ou
s olicitação de empréstimo
usando seu nome (15%); e
a invasão e acesso a dados
bancários (14%).
GOLPE DO CARRO
Outro golpe na internet
é do anúncio de carro.
N essa situação o golpista

identifica um carro a venda
no site de uma concession ária, liga para empresa
dizendo que vai ficar com
o automóvel e a empresa
retira o anúncio. Quando
i sso acontece, o golpista
anuncia o carro em um site
d e anúncios com o valor
e ntre R$ 10 a R$ 15 mil
mais barato. A vítima fica
encantada com o valor do
veículo, entra em contado
c om o criminoso, o qual
f ala que a pessoa pode
t estar o carro na concess ionária tal, mas o valor
com desconto só pode ser

fechado com o anunciante,
o u seja, a estelionatária
em questão. Neste tipo de
golpe pessoas já perderam
mais de R$ 140 mil reais.
BANCOS
Segundo dados da Febraban, os ataques de phishing,
t entativa de roubo de sen has e de dados pessoais
p ela internet, cresceram
100% no primeiro bimestre
deste ano em relação ao ano
p assado. Já os golpes da
falsa central telefônica e do
falso funcionário do banco
cresceram 340%.

Saiba qual o procedimento quando for
vítima de um crime envolvendo a internet
A lei brasileira está
s e adaptando e se adeq uando a essas novas
m odalidades criminosas com a utilização da
t ecnologia e internet.
Recentemente teve três
a lterações no código
p enal, que tem ligação
d ireta com o crime cib ernético: uma alteração para criminalizar o
stalker, o novo crime de

p erseguição; aument o da pena para crime
contra honra praticados
nas redes sociais e para
estelionato na internet.
N o caso a pessoa for
vítima de um golpe na internet o primeiro passo,
segundo a 7ª Subdivisão
da Polícia Civil de Umuarama, é confeccionar um
b oletim de ocorrência,
até como forma de boa fé

caso venha ter problemas
futuros com o golpe.
A lém disso sempre
d esconfie de alguma
c onversa diferente ou
se uma oferta for muito
b oa. Normalmente o
estelionato se passa por
f uncionário de alguma
e mpresa, pesquisador,
comprador ou vendedor.
L igue na empresa para
confirmar a conversa.

VEJA AS DICAS:
Você perdeu o acesso ao seu número de WhatsApp
(WhatsApp clonado)?
•
Avise seus contatos e familiares sobre a fraude para evitar que alguém
atenda o pedido de depósito, pagamento, transferência, etc
•
Envie um e-mail para support@whatsapp.com com o assunto “Perdido/
r oubado/clonado: por favor, desative minha conta” e no corpo da mensagem
escreva seu número de telefone, com código do país e DDD. Por exemplo, um
telefone celular do Brasil, de Umuarama: +55 44 9xxxx-xxxx.
•
A empresa irá desativar sua conta e, após 12 horas, irá disponibilizá-la
para instalação novamente.
•
Quando o golpista tiver habilitado a verificação em duas etapas, reinstale
o número no WhatsApp e digite de forma errada o código diversas vezes até
bloquear a conta.

Você fez depósito a pedido de algum contato que teve
o WhatsApp clonado?
•
Entre em contato com o número através de chamada de voz pelo telefone,
nunca pelo aplicativo, e verifique o que está acontecendo.
•
Caso tenha feito algum depósito, procure o gerente da sua conta para
tentar cancelar as transações. Você pode tentar ligar para a agência bancária em
que foi realizado o depósito. Procure em site de buscas pelo nome do banco e
número da agência e entre em contato.

Um número diferente do seu está usando sua foto,
se passando por você e solicitando valores para seus
contatos?
1.vise seus contatos e familiares sobre a fraude para evitar que alguém atenda
o pedido de depósito, pagamento, transferência, etc
2.Denuncie o perfil dentro do aplicativo clicando sobre o contato e indo até a
última opção ou indo ao começo da conversa e selecionando a opção de Denunciar
contato.

Como se precaver?

Não repasse códigos fornecidos por SMS ou outra informação sem antes entrar
em contato com as empresas em questão através de canais de atendimento oficiais

•Habilite a confirmação em duas etapas em sua conta do WhatsApp
•Não repasse códigos fornecidos por SMS ou outra informação sem antes entrar
em contato com as empresas em questão através de canais de atendimento oficiais.
•Lembre que, como regra, grandes empresas na Internet não mantém contato
com clientes através de aplicativos de mensagens.
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IBALANÇO

Guarda Municipal de Umuarama realizou
316 atendimentos e ações no mês passado
Umuarama - A Guarda
M unicipal de Umuarama
divulgou nesta quinta-feira, 1º, balanço com dados
sobre as ocorrências atend idas e ações realizadas
a o longo de junho deste
a no. Com um efetivo de
2 8 agentes e inspetores,
a corporação atende denúncias e solicitações pelo
telefone 153 com o objetivo
de contribuir para a segurança da população.
N o mês passado foram 316 atendimentos. Os
maiores volumes de ocorr ências foram denúncias
de trânsito, como veículos
estacionados de forma irregular e outras infrações
( 69 ações), reclamação
sobre andarilho, usuários
d e drogas, pessoas embriagadas e mendicância,
i ncluindo por indígenas
(38), perturbação do soss ego público (32) e abord agem para averiguação
de suspeitos (30).
A gentes da corporação
a preenderam um veículo
com alteração de sinal identificador, realizaram prisão
e m flagrante por tentativa
de roubo, prisão em flagran-

te por direção sob influência
d e álcool, recuperação de
produto de furto, prisão por
receptação, 15 atendimentos
d e ordens de serviço solic itadas oficialmente e 147
d enúncias e fiscalizações
d e descumprimento aos
d ecretos estadual e municipal que dispõem sobre as
m edidas de enfrentamento
da pandemia de coronavírus
(covid-19).
U m total de 22 ações
d e vacinação contra cov id-19 tiveram apoio da
GMU, que recebeu e atend eu ainda 18 denúncias
d e pessoas em atitude
s uspeita, próximo a resid ências e comércios, 11
o corrências na estação
r odoviária e imediações,
1 0 acidentes de trânsito
sem vítima, oito registros
d e furtos e roubos, seis
denúncias de fios caídos,
r ompidos e quedas de
galho de árvore e também
a poio a ocorrências no
P ronto Atendimento 24h
e hospitais, encaminham entos de pessoas para
a brigos (Apromo, Creas
e Centro Pop), ocorrênc ias envolvendo animais

e cumprimentos de ofícios
do Ministério Público para
internamento em hospital
psiquiátrico.
H ouve ainda prisões
em flagrante e encaminham entos para a Delegacia
d e Polícia, abordagens
d e automóveis e motocic letas, derramamento de
ó leo e entulho em ruas e
a venidas da cidade, auxílio ao trânsito (controle
d o tráfego de veículos e
i nterdição de vias públic as), denúncias de porte/ uso de entorpecentes,
o corrências em escolas,
p essoa desaparecidas ou
d esorientadas, brigas,
a cidentes com vítimas,
apoio a fiscais do Código
d e Posturas, devolução
d e documentos perdidos,
o corrências monitoradas
via Sistema OCR, apoio a
órgãos públicos do município, Corpo de Bombeiros,
Samu e Centro Pop.
“Tivemos ainda apreens ão de drogas, auxílio
a o trânsito em frente a
e scolas, embriaguez ao
v olante/direção perigosa,
d enúncia de tráfico de
d rogas, invasão a domi-

Em junho 316 atendimentos. Os maiores volumes de ocorrências foram denúncias de trânsito, como veículos eﬆacionados de forma irregular

c ílio, ocorrência via mon itoramento de câmeras,
poda irregular de árvore e
produto de furto ou roubo
encontrado. Nossa função

é para zelar pelo bem dos
cidadãos e a segurança do
p atrimônio público, com
p oliciamento ostensivo
de prevenção a infrações

p enais e administrativas
e m todo o município”,
c ompletou o diretor da
G uarda Municipal, Valdiney Rissato.

Umuarama nega ter imunizado com vacina vencida. Casos serão investigados pelo Conass
A Secretaria Municipal de Saúde informa que
e m Umuarama não foi
a plicada nenhuma dose
de vacina contra covid-19
v encida, como divulgado
e m redes sociais. O lote
d e vacinas que venceu
e m abril foi totalmente
utilizado em janeiro deste
ano, pelo menos três meses

a ntes do vencimento, em
profissionais de saúde na
U BS do Conjunto Habitac ional Ouro Branco, com
aplicação concluída ainda
em janeiro de 2021.
A 12ª Regional de Saúde
t ambém se posicionou,
r eforçando que o lote foi
r ecebido e aplicado em
janeiro, tendo se esgotado

muito antes do vencimento.
A Regional reafirma ainda
q ue “nenhuma vacina foi
dispensada, distribuída ou
a plicada já vencida”, nos
municípios da região.
Investigação
O Conselho Nacional
d e Secretários de Saúde
( Conass) e o Conselho

N acional de Secretarias
Municipais de Saúde (Con asems) afirmaram em
n ota nesta sexta-feira (2)
q ue irão investigar todos
os relatos de vacinas cont ra a covid-19 aplicadas
fora do prazo de validade.
S egundo as entidades, os
c asos identificados com
p ossíveis irregularidades

c orrespondem a 0,0026%
d o total, ou cerca de 1 a
cada 40 mil.
Em nota, o Conass e Con asems afirmam que não
está descartada a possibilidade de erro no sistema
q ue registra as datas de
aplicação dos imunizantes
e destacam que a plataf orma do Ministério da

S aúde apresenta instabil idades desde o início da
c ampanha de vacinação.
“Por fim, ressaltamos que
todos os profissionais dest acados pelos municípios
para aplicação das vacinas
adotam as boas práticas de
vacinação, dentre as quais,
a checagem do prazo de
validade”, conclui o texto.

Universidades estaduais definem datas e mudanças para os vestibulares de 2022
Em virtude da pandemia do novo coronavírus,
a s universidades estad uais do Paraná estão
alterando o formato dos
v estibulares. O objetivo
é incentivar o ingresso
de novos estudantes nas
i nstituições respeitando
as medidas sanitárias.
UEL

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL)
foi aprovada, na quintafeira (1), a realização do
Vestibular 2022 em fase
ú nica, com prova agend ada para 6 de março,
s eguindo o modelo adotado no último concurso.
As inscrições iniciam no
dia 20 de setembro e vão
até 3 de novembro.
O reitor da UEL, Sérg io Carvalho, afirma que
a universidade registrou
m ais de 27 mil inscrições

n o Vestibular 2021, em
virtude da redução do valor
de inscrição e da realização
da prova em um único dia,
somente em Londrina.
“A universidade teve
de suspender o concurso
por três vezes e realizou
a prova em conjunto com
o Ministério Público e
com as autoridades municipais e sanitárias. Esperamos que no ano que
vem estejamos vivendo a
n ormalidade, mas é importante ser conservador
n este atual cenário da
Covid-19”, disse o reitor.
UEM

A Comissão do Vestibular Unificado (CVU) da
U niversidade Estadual
de Maringá (UEM) tamb ém propôs modificações e readequações no
Vestibular 2022. Além da
alteração das provas, que

eram aplicadas em dois
dias e mudam para data
ú nica, o exame terá alt eração no número de
questões para adequação
ao tempo. A duração será
d e até cinco horas, no
período da tarde.
Segundo a presidente
da Comissão Central do
Vestibular, Maria Raquel
Marçal Natali, as mudanças facilitam a logística e
estimulam a participação
dos candidatos. “Os estud antes terão mais facilidade do ponto de vista
e conômico, com um dia
de provas apenas, procedimento também adotado
por outras universidades
estaduais”, explicou.
Provas
Outra instituição que,
r ecentemente, realizou
o vestibular foi a Univ ersidade Estadual do

Norte do Paraná (Uenp).
A prova reuniu 3.197 candidatos que concorreram
a 1.083 vagas ofertadas
nos cursos de graduação
da universidade.
O processo seletivo
t ambém aconteceu em
um único dia e a tendência é que se mantenha no
m esmo formato para os
próximos anos. O gabarito provisório e o caderno
d e provas do Vestibular
U enp 2021 já estão disponíveis.
Unioeﬆe

N a Universidade
E stadual do Oeste do
P araná (Unioeste) a
p rova do vestibular
q ue estava agendada
p ara domingo (4) foi
transferida para 1º de
agosto, devido à situação epidemiológica da
m acrorregião Oeste,

que abrange quatro dos
s ete locais de prova.
S ão 10.766 inscritos

que disputam 1.230 vagas, distribuídas em 65
cursos de graduação.

Inscrições abertas na UEPG
A Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) abriu as inscrições nesta quinta-feira
( 1º) para o Vestibular de Primavera 2021. O
prazo segue até 29 de julho e as provas serão
aplicadas em 26 de setembro. O processo seletivo é válido para entrada de alunos em 2022.
S ão 725 vagas distribuídas em 39 cursos de
graduação.
Nesta edição, as provas serão aplicadas em
um só dia, no domingo (manhã e tarde), com
i ntervalo mínimo de duas horas entre uma
prova e outra. A Coordenadoria de Processos de
Seleção (CPS) manteve o mesmo conteúdo programático e obras literárias da edição anterior.
A s inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da CPS/UEPG. O valor da taxa de
inscrição também foi mantido em R$ 157, que
pode ser pago até 30 de julho.

Vestibular seriado: modelo ganha força e pode ser opção no Enem
O modelo de vestibular
seriado já tem sido utilizad o em diferentes instituições de ensino pelo Brasil,
como a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
( UFMS), a Universidade
E stadual de Ponta Grossa
( UEPG), a Universidade
Federal de Juiz de Fora
(UFJF), a Universidade de
Brasília (UnB) e a Universidade Estadual de Maringá
(UEM). Em um futuro próximo, há chances de o Enem
também se tornar seriado.
S egundo especialistas em
e ducação, o formato pode
s er considerado mais just o e equilibrado do que o
atual.
A filosofia que existe
p or trás dos vestibulares

s eriados possui um forte
d iálogo com as novas diretrizes do Ensino Médio e
d a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Thiago
Mulim - supervisor do prévestibular do Elite Rede de
Ensino - analisa o contexto.
“Se queremos alunos mais
preparados para o mercado
d e trabalho e com uma
f ormação mais contextual izada às problemáticas
s ociais, a experiência de
poder realizar provas seriadas é frutífera e altamente
recomendada”.
O vestibular seriado
representa uma maior valorização do Ensino Médio,
p ois os estudantes e os
p rofessores estão envolvidos, ao longo dos três anos,

com os objetos de avaliação
d o concurso. Comparado
a o Enem o modelo seriad o constitui-se como uma
t entativa de entrada para
as universidades de modo
mais tranquilo, dinâmico e
menos concorrido. “O cont eúdo do Enem é extenso,
visto que, em dois dias de
p rova, reúne os assuntos
de três anos. Já o vestibular
seriado divide os conteúdos
a serem abordados em três
dias de prova, uma em cada
s érie, ao longo dos três
a nos do Ensino Médio”,
s alienta Isaac Lacerda,
supervisor do ensino médio
do Elite.
Um exemplo que ilust ra bem a situação é o
i ngresso à UnB. O PAS

- Programa de Avaliação
S eriada - atualmente é o
principal meio de entrada
na Universidade de Brasília. Hoje, metade das vagas
s ão destinadas para os
estudantes que ingressam
por meio do PAS no início
d o ano. As demais vagas
s ão distribuídas entre os
vestibulandos que entram
p or meio do SISU/Enem
n o início do ano e os que
i ngressam pelo vestibular
tradicional no meio do ano,
com 25% das vagas reservadas para cada uma das
duas modalidades.
“Em termos de pressão,
pode-se afirmar que é muito
melhor aderir ao vestibular
s eriado, pois o aluno, ao
l ongo dos três anos, com

o suporte da escola e da
f amília, poderá refletir e
d ecidir qual será a sua
melhor trajetória de curso
s uperior. Com um tempo
maior, poderá acompanhar
s eu resultado e desenvolv imento realizando três
provas, uma a uma ao final
de cada ano letivo, e quem
s abe descobrir outras hab ilidades que ele nem reconhecia”, afirma Lacerda.
No vestibular seriado,
a concorrência também é
c onsiderada mais justa.
Afinal, no formato tradicion al, o estudante que está
terminando o ensino médio
d isputa vaga com candidatos de todas as idades e
que já podem estar concorrendo e se preparando há

mais tempo. Já no modelo
s eriado, ele só concorre
c om estudantes que estão
c ursando o ensino médio.
Outro ponto positivo é que o
aluno só precisa escolher o
curso que deseja no último
ano. Sendo assim, o vestibulando consegue analisar
os seus resultados dos dois
anos anteriores e escolher
s ua futura profissão de
a cordo com suas possibilidades.
Além disso, na visão do
c oordenador pedagógico
do Elite, Thiago Dornelas,
o fato de ter uma prova
i mportante em todos os
t rês anos pode fazer com
que o estudante permaneça
focado em todas as séries
do Ensino Médio.
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Novo Ensino Médio vai valorizar as
aptidões e interesses dos estudantes
C uritiba - A partir de
2 022 começa a implement ação gradual do Novo
E nsino Médio no Paraná.
P revista pela Lei Federal
nº 13.415/2017, a nova met odologia trará mudanças
n a carga horária e na org anização curricular de
escolas das redes de ensino
públicas e privadas de todo
o Brasil. As transformações
n a estrutura do Ensino
M édio têm como objetivo
i ncentivar o papel protag onista dos estudantes,
valorizando suas aptidões
e interesses.
N a escola, o aluno enc ontrará um espaço de
d iálogo e orientação para
d esenvolver suas capacidades e avaliar suas possib ilidades, sendo capaz de
escolher de forma conscient e e responsável as áreas
de aprendizagem nas quais
p retende se aprofundar.
A s instituições de ensino
fornecerão esse espaço de
r eflexão durante as aulas
d o Projeto de Vida, quand o os estudantes poderão
compreender como melhor
e xplorar suas potencialid ades, além de planejar
s eu futuro profissional ou
acadêmico.
D essa maneira, o que
s e pretende é atender às
expectativas dos jovens es-

CONSULTA À COMUNIDADE ESCOLAR
E ntre os dias 3 e 28 de fevereiro de 2021,
e steve disponível uma consulta online para
r eceber comentários e avaliações de toda a
sociedade – incluindo professores, estudantes,
pais e responsáveis de alunos, funcionários de
escolas e demais cidadãos – a respeito do novo
formato e do referencial curricular do Novo Ensino Médio. Ao todo, foram 2.231 contribuições.
Nas próximas semanas, mais matérias de apres entação do Novo Ensino Médio Paranaense
serão elaboradas pela Secretaria da Educação e
do Esporte, que vão trazer mais detalhes sobre
os itinerários formativos, a disciplina de Projeto
de Vida e a Formação Geral Básica.
A partir de 2022 começa a implementação gradual do Novo Ensino Médio no Paraná

tudantes e, ao mesmo tempo, fortalecer seu interesse
p elo estudo, melhorando
í ndices de permanência
n a escola e resultados da
aprendizagem.
“A proposta do Novo
Ensino Médio é que o jovem
conecte o que ele aprende
n a escola com interesses
p essoais e profissionais”,
a firma Anderfábio de Oliveira dos Santos, chefe do
D epartamento de Desenv olvimento Curricular da
S ecretaria de Estado da
Educação e do Esporte.
“Além de um currículo
mais flexível, ele vai ter a
o portunidade de se apro-

f undar naqueles conhecim entos com os quais têm
mais afinidade. O estudante
s airá preparado para ir
para a universidade ou, se
ele desejar, entrar no mercado de trabalho”, explica.
“A nossa expectativa é que
o Novo Ensino Médio prepare o jovem para os desafios
da vida em sociedade, para
torná-lo consciente de suas
ações no mundo”.
FORMAÇÃO
GERAL BÁSICA
O novo formato será
c omposto por disciplinas
o brigatórias e itinerários
f ormativos, de escolha do

e studante. Dentro da formação geral básica haverá
uma série de componentes
c urriculares essenciais,
n ecessários para todos
o s estudantes do Ensino
M édio: Arte, Língua Ing lesa, Língua Portuguesa,
Educação Física, Matemát ica, Química, Física, Biol ogia, História, Geografia,
S ociologia e Filosofia. As
disciplinas de Matemática
e Língua Portuguesa serão
obrigatórias nos três anos
do Ensino Médio.
O s componentes curric ulares integram a Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC), um documento que

Unioeste e Unipar recebem patente
de produto cicatrizante inovador
T oledo - A Universid ade Estadual do Oeste
d o Paraná (Unioeste) e a
U niversidade Paranaense
( Unipar) desenvolveram,
em parceria, um novo produto com efeito cicatrizante
para tratamento de feridas
c utâneas. Ele recebeu patente do Instituto Nacional
d e Propriedade Industrial
(Inpi). A invenção é útil nas
áreas da saúde humana e
animal e se correlaciona a
i novações do setor farmacêutico.
A patente, confirmada
em 5 de maio de 2021, refere-se à produção de filmes
c ontendo nanofibras de
P VA (álcool polivinílico),
um polímero biocompatível
e biodegradável que não
c ausa nenhum problema
e m contato com a pele ou
f erida. Estas nanofibras,
ou seja, fibras muito finas,
p ossuem um extrato de
uma planta – a Terminalia
c atappa, conhecida como

a mendoeira-da-praia, que
t em ação antimicrobiana,
a ntifúngica e antinflamatória.
Para o professor Douglas Cardoso Dragunski, do
curso de Química e mestrado em Química, mestrado e
doutorado em Engenharia
Química da Unioeste, Campus de Toledo, a invenção
é inovadora para a cicatrização de feridas. “Traz um
novo tipo de curativo para
ser empregado em feridas.
O material de nanofibras
faz com que haja um crescimento mais ordenado das
células e a possibilidade de
f ormação de queloides ou
de imperfeições das células
f icam menores. Assim, há
u ma cicatrização muito
mais efetiva no local”, explica.
A pesquisa e a parceria
v êm sendo desenvolvidas
d esde 2015. A Unioeste
produz o filme contendo nan ofibras, fazendo também

as análises técnicas, como
a resistência, a análise térmica, como está a opacidade. A Unipar faz o extrato
e aplica o filme contendo o
extrato em estudos in vivo.
Em ratos já foi observad a uma melhora da cicat rização. Porém, antes de
a sociedade ter acesso ao
p roduto, ainda é preciso
testes em humanos.
“ Para que se consiga
t er a aplicação em seres
h umanos, vamos precisar
d e outra fase, que é de
uma parceira de produção
em larga escala. Será mais
e specífica para conferir
se o produto tem o mesmo
efeito verificado nos ratos.
E sse é o último estágio
a ntes de comercializar o
produto”, explica o professor Douglas.
INOVAÇÃO
A expectativa do professor é que a invenção consiga sanar vários problemas

e m relação a curativos e
feridas, principalmente de
p essoas diabéticas ou até
mesmo de queimados.
“ Fazer com que haja
uma cicatrização mais segura, sem a proliferação de
microrganismos. O extrato
não deixa crescer esses mic rorganismos, seja bactérias ou fungos. Além disso,
o corre uma recuperação
q uase perfeita de pele”,
a firma. “Por isso é muito
g ratificante poder ajudar
a s pessoas sem causar
traumas”.
TIME
Além de Douglas, estão
e ntre os que participar am do desenvolvimento
d o produto Luiz Romulo
A lberton, André Giarola
B oscarato, Filipe Corrêa
P acheco, Leandro Couto
D a Silva, Gabriel Nardi
D e Souza, Emerson Luiz
Botelho Lourenço e Daiane
Helscher Da Silva.

Pesquisa da UEM aponta casca da tangerina
como solução para remoção de corante
Maringá - Um artigo cient ífico de pesquisadores da
U niversidade Estadual de
M aringá (UEM), publicado
i nternacionalmente, aborda
o uso da casca de tangerina
como adsorvente para remoção do corante Laranja Safranina, presente em indústrias
farmacêuticas, têxteis e centros de pesquisas.
A casca tem facilidade de
p rocessamento em grande
e scala, reciclabilidade, versatilidade e remoção eficiente
de vários poluentes orgânicos
da água.
Estudos complementares
d evem ser desenvolvidos
para possibilitar futura aplic ação em larga escala, mas
d esde já há demonstração

d e benefício socioambiental
com essa provável solução de
baixo custo para o pré-tratamento de efluentes. A maior
taxa de remoção encontrada
foi de 84,75%.
“ O corante Laranja Saf ranina pode ser facilmente
detectado, mesmo em baixas
c oncentrações, tornando-se
uma ameaça ao ecossistema
a quático, pois afeta diretam ente a atividade fotossint ética e a taxa de oxigênio
dissolvido dos corpos d’água.
Portanto, é de suma import ância que as indústrias
r emovam efetivamente os
c orantes da água, a fim de
p romover o menor impacto
possível no meio ambiente”,
d iz Eduarda Freitas Diogo

Januário, doutoranda em Engenharia Química pela UEM.
O artigo foi publicado em
i nglês na revista Environmental Technology (Tecnologia Ambiental).
“Considera-se que um bom
material adsorvente é aquele
que tem poros em sua superf ície. Dessa forma, fizemos
a caracterização química,
m orfológica e estrutural do
material, por meio de análises
específicas, em que foi possível verificar morfologia porosa
e heterogênea, superfície
predominantemente negativa
[ como se a casca fosse um
ímã para atrair o corante] e
g rupos funcionais orgânicos
que facilitaram a adsorção”,
afirma a doutoranda.

PESQUISADORES - Além
d e Eduarda Januário, são
a utores do artigo científic o Taynara Basso Vidovix,
d outoranda em Engenharia
Q uímica; Lennon Alonso de
Araújo, doutorando em Biotecnologia Ambiental; Laiza
B ergamasco Beltran, mestranda em Ciência de Alimentos; Rosângela Bergamasco,
docente do Departamento de
Engenharia Química (DEQ) e
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
(PEQ); e Angélica Marquetotti Salcedo Vieira, docente do
Departamento de Engenharia
de Alimentos (DAL) e do Programa de Pós-Graduação em
Ciência de Alimentos (PPC).
Todos são da UEM.

guia a elaboração dos curr ículos de referência adotados por colégios públicos
e privados de todo o Brasil.
ITINERÁRIOS
FORMATIVOS
O s itinerários format ivos são o conjunto de
d isciplinas de cada uma
das quatro áreas do conhec imento nas quais os estudantes do Ensino Médio
poderão se aprofundar. São
e las: Matemáticas e suas
Tecnologias; Linguagens e
suas Tecnologias; Ciências
da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas. O alu-

no poderá, se desejar, optar
p or mais de um itinerário
formativo.
CARGA HORÁRIA
Além das mudanças na
estrutura curricular, o Novo
E nsino Médio também est abelece a ampliação da
c arga horária mínima do
e studante na escola, que
passará de 800 horas para
mil horas anuais. Dessa forma, o Ensino Médio passa a
ter um total de 3 mil horas
ao longo dos três anos, sendo 1,8 mil destinadas para
a Formação Geral Básica
e 1,2 mil para a realização
dos itinerários formativos.

Distrito de Lovat ganha
melhorias em escola e
pavimentação asfáltica

Mesmo com as aulas presenciais interrompidas devido à
pandemia de coronavírus, a administração municipal decidiu
destinar recursos para renovar o local

U muarama - O distrit o de Lovat tem recebido
v árias obras de infraest rutura, que chegam para
m elhorar a vida das fam ílias que moram ali. Só
n a Escola Municipal Papa
P io XII, por exemplo, a
P refeitura de Umuarama
está investindo mais de R$
2 25 mil em um projeto de
reforma e readequação da
instituição de ensino.
Mesmo com as aulas
p resenciais interrompid as devido à pandemia
d e coronavírus, a admin istração municipal dec idiu destinar recursos
para renovar o local, que
e stará pronto em mais
a lguns meses. “A escola
terá o piso trocado, assim
c omo os forros antigos
p or PVC, instalações elét ricas, luminárias, troca
d e portas, janelas, troca
de divisórias por paredes
de gesso acartonado, tela
artística, portão de correr
c om tela, vasos e louças
d os banheiros, troca do
t elhado, alambrado para
quadra esportiva, pintura
c ompleta, troca dos quadros escolares e plantio de
g ama (ajardinamento)”,
d etalha o secretário de

O bras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e
Habitação, Isamu Oshima.
H elio da Silva Junior,
f iscal da obra, acrescenta
que a escola também terá
f echamento da área de
s erviço e acessos, troca
de louças e acessórios dos
b anheiros, manutenção e
r eparos no telhado, telas
p ara fechamento do parq uinho, manutenção dos
muros, pintura geral, acessórios escolares e limpeza
final da obra. “Já estamos
com 80% dos serviços real izados. Será uma grande
transformação”, afirma.
GALERIAS
Além da reforma da Escola Papa Pio XII, o distrito
d e Lovat também recebeu
r ecentemente pavimentaç ão asfáltica e melhorias
e m espaços públicos. O
d istrito ganhou uma feira
s emanal e nesta semana
a Prefeitura também está
ampliando a rede de captação de águas pluviais, com
a instalação 80 metros de
t ubulação com diâmetro
d e 60 cm, poços de visita
e bocas de lobo em duas
r uas, para reduzir o risco
de erosão.
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Em São Paulo, clássico carioca tem Fla
em busca de regularidade e Flu sob pressão
S ão Paulo (AE) - Pela
t erceira vez na história,
F lamengo e Fluminense
v ão se enfrentar em São
P aulo. Neste domingo, às
16 horas, o clássico carioca
t erá o time rubro-negro
em busca da regularidade,
e nquanto o rival tricolor
j ogará sob pressão, após
l evar goleada de 4 a 1 do
A thletico-PR. O Fla-Flu,
válido pela nona rodada do
Brasileirão, será disputado
na Neo Química Arena.
As duas equipes do Rio
de Janeiro decidiram jogar
em São Paulo por causa da
q ualidade do gramado da
arena do Corinthians. Não
havia possibilidade de jogar
no Maracanã porque o tradicional estádio carioca está
c edido à Conmebol para
receber parte dos jogos da
reta final da Copa América.

Os dois jogos anteriores
entre Fla e Flu na capital
p aulista aconteceram em
1 942 e 2016, ambos no
e stádio do Pacaembu. E,
curiosamente, os dois clássicos terminaram sem gols.
S e o placar se repetir no
domingo, o tricolor poderá
ficar à beira da crise, com
f orte pressão nos ombros
do técnico Roger Machado.
O Flu terminou o Camp eonato Carioca em alta,
a pesar do vice-campeon ato, em razão das boas
a tuações na reta final da
c ompetição. Havia até
c erta expectativa sobre o
t ime de Roger no Brasileirão. Mas os tropeços se
s eguiram, o desempenho
caiu e a situação se tornou
mais complicada na rodada
passada, com a dura virada
q ue se tornou goleada do

Athletico-PR. O Flu era o
mandante do jogo disputado em Volta Redonda.
“Às vésperas de um clássico, cria-se um ambiente
d e extrema pressão, mas
n ós temos que saber lid ar com isso e trabalhar.
J untar os nossos cacos,
lamber as feridas, tirar os
ensinamentos e olhar para
frente”, admitiu o treinador
tricolor, após a derrota.
S em jogos adiados no
Brasileirão, o Flu soma dez
p ontos em oito partidas e
está mais perto da zona de
r ebaixamento do que do
G-6 A equipe das Laranjeiras está há quatro jogos sem
c omemorar uma vitória.
Novo tropeço deve aument ar a irritação de parte da
torcida com o treinador.
R oger Machado deve
ter os retornos do atacante

Caio Paulista e do zagueiro
Samuel Xavier. A dupla se
recuperou de lesões, voltou
a treinar normalmente na
q uinta-feira e pode apar ecer na equipe titular
neste domingo. Se ficarem
c omo opção no banco de
reservas, o treinador deve
começar o jogo com Calegari na defesa e Cazares, no
ataque. Os veteranos Nenê
e Fred seguirão entre os 11.
No lado do Fla, a meta
é a regularidade. O atual
b icampeão brasileiro vem
de uma sequência de quatro jogos com derrota para
o Red Bull Bragantino,
v itória sobre o Fortaleza,
d errota para o Juventude
e vitória sobre o Cuiabá. As
oscilações têm incomodado
o técnico Rogério Ceni,
que não consegue fazer a
equipe deslanchar, apesar

do conhecido bom elenco.
C om dois jogos a menos, o rubro-negro tem 12
p ontos e está na disputa
pelo G-6. Mas, se não foss em tantos tropeços, já
poderia estar na briga pela
l iderança. A busca pela
r egularidade tem como
principal obstáculo a situação do meio-campo. O time
perdeu Gerson, negociado
com o Olympique de Marselha, e Diego, machucado.
O veterano vinha fazendo justamente a função de
Gerson, mas ele sofreu entorses no tornozelo e tamb ém no joelho esquerdos
n o jogo contra o Cuiabá.
N ão precisará passar por
cirurgia, porém será baixa
p or algumas partidas - o
F la não estabeleceu uma
previsão para seu retorno.
P ara piorar, o volante

Domingo
Chapecoense X Bahia
Flamengo X Fluminense
Sport X Palmeiras
São Paulo X Bragantino
Ceará X Juventude
Grêmio X Atlético GO
Cuiabá X Atlético MG
T hiago Maia ainda não
a presenta ritmo de jogo
para atuar por 90 minutos,
e m seu retorno de lesão.
A diretoria já indicou que
d eve trazer reforços para
o setor. Contudo, para este
domingo Rogério Ceni deve
a postar nos jovens Hugo
Moura, de 23 anos, e João
Gomes, de 20. No gol, Diego Alves retomará o posto
de titular após ser poupado
na rodada passada.

São Paulo tenta superar crise do ataque diante líder Bragantino
São Paulo (AE) - Dono do
pior ataque do Campeonato
Brasileiro ao lado de Sport,
Grêmio e Cuiabá, com apenas quatro gols marcados, o
S ão Paulo busca resolver a
crise do setor ofensivo diante
do Red Bull Bragantino, líder
da competição, no Morumbi,
neste domingo, às 18h15.
A falta de pontaria é um
dos fatores do início desastroso: o time de Crespo ainda
não venceu no torneio (cinco
e mpates e três derrotas) e,
p or isso, está na zona de

rebaixamento. Dos 24 pontos
e m disputa, apenas cinco
foram conquistados.
C om oito jogos disput ados, o time de Morumbi
t em a média de um gol a
c ada duas partidas. O des empenho representa uma
q ueda brusca em relação
a o Campeonato Paulista,
quando a equipe conquistou
o título com o melhor ataque
(38 gols) contra 21 do vicecampeão Palmeiras. “São situações que estamos vivendo
e trabalhamos para melhorar

isso”, resumiu o auxiliar Juan
Branda após o empate diante
do Corinthians.
Um dos exemplos dessa
q ueda de rendimento é o
atacante Pablo. Artilheiro da
equipe em 2021 com nove
g ols, Pablo perdeu o lugar
na equipe titular para Eder.
N o empate diante do Corinthians, Vitor Bueno foi a
opção para o segundo tempo.
Diante do Bragantino, a
comissão técnica deve apostar em Eder. Recuperado de
problemas físicos e embalado

por cinco jogos como titular,
o atacante marcou contra a
Chapecoense e teve participação direta no gol anotado
contra o Ceará - a arbitragem
a ssinalou como contra de
G abriel Dias. Outra opção
d eve ser Emiliano Rigoni.
D epois de um início promissor, com um gol e duas
a ssistências nos primeiros
q uatro jogos, o argentino
e ntrou no segundo tempo
nas últimas duas partidas por
fadiga muscular.
Entre as opções ofensivas

correm por fora João Rojas,
que não saiu do banco nos
últimos dois jogos (Ceará e
Corinthians), e Vitor Bueno,
que não marcou nos últimos
dois meses. O último gol foi
em 25 de maio, na vitória por
3 a 0 sobre o Sporting Cristal,
pela Libertadores. Principal
n ome do ataque em 2020,
Luciano está fora por lesão
no músculo posterior da coxa
esquerda. Ele deve retornar
a os treinos na próxima semana.
S erá o terceiro jogo se-

guido sem o técnico Hernán
C respo, diagnosticado com
covid-19. O argentino usou
suas redes sociais para informar que retorna ao comando
da equipe na próxima segunda-feira.
O São Paulo terá pela
frente o líder do Brasileirão
e único invicto do torneio.
M esmo com o desfalque
do zagueiro Léo Ortiz, conv ocado para a disputa da
C opa América, o Red Bull
Bragantino sofreu só um gol
nos últimos três jogos.
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TERRENOS
PARQUE METROPOLITANO 1
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 11. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 12. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00

RESIDÊNCIAS
TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ - EXCELENTE OPORTUNIDADE
Terreno de esquina, com 450,00 m², dimensões 15x30 e excelente topografia.
Localizado no Centro da cidade. Ótima oportunidade de investimento.

Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 13. 845,40m²
Valor: R$ 683.500,00
Terreno Comercial - Quadra 2A, Lote 9. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 554.400,00

Terreno Residencial - Quadra 29A, Lote 10. 240m²
Dimensões 10x24. Valor: R$ 91.500,00
Terreno Residencial - Quadra 29B, Lote 30. 360m²
Dimensões 15x24. Valor: R$ 149.000,00

PARQUE METROPOLITANO 2

Terreno Residencial - Quadra 6, Lote 9. 244m²
Dimensões 10x24,40. Valor: R$ 89.250,00

RESIDÊNCIA DEFRONTE A CATEDRAL
QUADRA 20

ÁREA TOTAL

REGIÃO CENTRAL DA

LOTE 6

450,00m2

CIDADE

PARQUE INTERLAGOS

EXCELENTE

VALOR À VISTA R$

TOPOGRAFIA 480.000,00
PARQUE DA GÁVEA

Terreno Residencial - Quadra 7, Lote 31. 240,50m²
Dimensões 10x24,45. Valor: R$ 107.400,00

Terrenos localizados na Rua Nivaldo Turcato,
de frente à nova Rodoviária.

Terrenos localizados próximo à Av. Portugal e
Supermercado Atacadão.

Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17A. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

Terreno Comercial - Quadra 8, Lote 3. 653,76m²
Dimensões 13,62x48. Valor: R$ 817.200,00

Terreno Comercial - Quadra 4, Lote 2. 267,50m²
Dimensões 10,70x25. Valor: R$ 290.000,00

Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17B. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

Terreno Comercial - Quadra 8, Lote 4. 653,76m²
Dimensões 13,62x48. Valor: R$ 817.200,00

Terreno Comercial - Quadra 5, Lote 2. 267,50m²
Dimensões 10,70x25. Valor: R$ 360.000,00

Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17C. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

Terreno Comercial - Quadra 8, Lote 10. 441,50m²
Dimensões 17,66x25. Valor: R$ 551.875,00

PARQUE METROPOLITANO 3
Terreno Residencial - Q. 5, L. 15/16-C. 164m²
Dimensões 6,67x24,00. Valor: R$ 57.000,00

Localizada na Rua Indaia, 3651, próximo ao Centro da Juventude e Av. Goiânia. Terreno com
153m² e uma residência com 100,00m².
Contendo: 3 dormitórios sendo uma suíte, BWC
social, sala, cozinha, área de serviço, varanda com
churrasqueira, pia e garagem para dois veículos.
Obs.: Totalmente reformada.
Valor: R$ 245.000,00

Residência em alvenaria localizada na rua Fortaleza 3954, próximo ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná. Terreno com 195m² e uma
residência com 126,50m². Contendo: 1 suíte, 2
quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa
e garagem para 2 carros.
Obs.: Inteiramente reformada.
Valor: R$ 430.000,00

Terreno Residencial - Q. 27, L. 31/32A. 146,74m²
Dimensões 6,67x22. Valor: R$ 61.000,00

Terreno Comercial - Quadra 10, Lote 24. 343m²
Dimensões 14x24,50. Valor: R$ 164.000,00

RESIDÊNCIA NO CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA

RESIDÊNCIA NO JARDIM ARATIMBÓ

Terreno Residencial - Quadra 26, Lote 29. 220m²
Dimensões 10x22. Valor: R$ 83.000,00

Terreno Comercial - Q. 1, L. 1e6. 1.565,40m²
22,81m de frente. Valor: R$ 1.410.270,00

C1

Terreno Comercial - Quadra 8, Lote 11. 360m²
Dimensões 14,40x25. Valor: R$ 450.000,00

JARDIM TRIANON

JARDIM ITÁLIA 3
Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 4. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00
Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 5. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00

Terreno Residencial - Quadra 7, Lote 4. 246m²
Valor: R$ 89.250,00

Terrenos localizados na saída para Maria Helena, em frente ao Shopping Palladium.

Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 12. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00

Terreno Residencial - Quadra 7, L. 23-A. 172,20m²
Dimensões 7x24,60. Valor: R$ 66.400,00

Terreno Comercial - Quadra 2, L. 1e2. 1.209,70m²
24,13 de frente. Valor: R$ 1.028.245,00

Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 13. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00

Terreno Residencial - Quadra 9, Lote 3. 246m²
Dimensões 10x24,60. Valor: R$ 94.700,00

Terreno Comercial - Quadra 1, L. 5/7. 1.237,97m²
Valor: R$ 1.052.275,00

Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 16. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00

Residência em alvenaria localizada na rua Irmã
Thais, 4188, próximo a Igreja Catedral do Divino Espírito Santo. Terreno com 504m² e uma
residência com 287,50m². Contendo: 2 suítes, 2
quartos, 2 banheiros, ampla lavanderia, cozinha,
despensa, sala de estar e jantar conjugadas, hall de
entrada, edicula com churrasqueira,pia e piscina.
Obs.: Inteiramente reestilizada e modernizada.
Valor: R$ 970.000,00
RESIDÊNCIA NA RUA MANDAGUARI

Residência mista localizada na rua Mandaguari,
5451, próximo ao Supermercado Vivian. Área
construída 105,30m². Contendo: 3 quartos(1
suite), banheiro social, sala estar, jantar,cozinha,
lavanderia coberta,churrasqueira com pia e garagem com aproximadamente 15,00m².
Valor: R$ 260.000,00
RESIDÊNCIA EM CRUZEIRO DO OESTE

Residência em alvenaria localizada na Rua Flórida,
151 - Jardim América em Cruzeiro do Oeste. Com
121,70m² e terreno com 175,30m².
Contendo: 03 dormitórios(1 suite), bwc social,sala
de estar/ jantar, área de serviço, churrasqueira e

Variedades
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Filmes

Marcada
Acompanhada pelo filho, Felipe, de 18 anos, Patrícia Poeta fez a sua primeira tatuagem. A jornalista
fez uma estrela de cinco pontas no pulso enquanto
Felipe marcou o braço com casa em chamas. Patrícia Poeta fez questão de mostrar o resultado
numa rede social.

Foto: Giovanna Antonelli e Bruno Gagliasso /
João Miguel Jr-RG
1) A novela é “Sol
Nascente”. Como se
chamavam os personagens interpretados por
Giovanna Antonelli e
Bruno Gagliasso?
a) Alice e Mário
b) Loretta e Vitório
c) Alice e Rafael
d) Helena e Mário
2) Quem interpretou o costureiro Victor Valentim, na
primeira versão da novela "Ti-Ti-Ti"?
a) Reginaldo Farias
b) Luiz Gustavo
c) Miguel Falabella
d) Marco Nanini

No remake de “Pantanal”

O músico Gabriel Sater foi confirmado no elenco de
“Pantanal” para interpretar o peão Trindade. O remake
deverá estrear em 2022. Gabriel Sater é o mesmo que
estreou como ator na novela “Meu Pedacinho de Chão”
fazendo o papel de Viramundo. Vale lembrar que ele é
filho de Almir Sater que fez o peão Trindade na versão
original da história de Benedito Ruy Barbosa.

Movimentando a web

Taís Araújo movimentou a web ao postar foto na qual
ela aparece sem nenhuma maquiagem. Não faltaram elogios, mas também teve muita crítica maldosa à aparência
da atriz.

Boca fechada

Bruna Marquezine exibe forma física invejável, mas a
atriz não esconde que tem uma alimentação superbalanceada e que não se desvia da dieta. E mais, ela admite que
não é fácil porque “adora comer”.

Cinema nacional

A comédia "Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral" chega
hoje à programação do Canal Brasil. O filme traz novas
aventuras de Francisgleydisson (Edmilson Filho), que
precisa fechar seu Cine Holliúdy quando o videocassete
ganha espaço na cidade de Pacatuba, no Ceará, na década
de 1980. O filme vai ao ar a partir das 19h15.

Novidades

Não é segredo que Adriana Araújo e Marília Gabriela
estão se entendendo com a Band, mas até agora nada foi
fechado formalmente. Mas, espera-se que venham novidades por aí nos próximos dias.

Pediu demissão

Flávia Noronha pediu demissão da
Rede TV!, emissora na qual trabalhou
por 13 anos. Ela deverá integrar o
casting do “Programa Raul Gil”, do
SBT e estuda convites para outros
trabalhos.

Presidente

Segundo pessoas chegadas a Datena, o apresentador estaria disposto a
encarar o pleito presidencial do ano
que vem. Dizem que o apresentador
da Band dessa vez não vai recuar e
deve de lançar candidato à presidente
pelo PSL.

Entrevista

O “Canal Livre” que a Band exibe
hoje, no final da noite, recebe o economista Pérsio Arida. Ex-presidente do
Banco Central e do BNDES e um dos
idealizadores do Plano Real, ele analisa o atual momento econômico do
país e projeta o que vem por aí.

Filmão

“A Guerra do Amanhã”, filme de ação
e ficção científica da Skydance Media
dirigido por Chris McKay e estrelado por
Chris Pratt, já está disponível na Prime
Video, O longa mostra que o mundo fica
em choque quando um grupo de viajantes do tempo chega do ano 2051 para
entregar uma mensagem urgente: trinta
anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra contra uma espécie
alienígena mortal. A única esperança
de sobrevivência é levar soldados e civis
do presente para se juntarem à luta no
futuro. Entre os recrutados está o professor de Ensino Médio e pai de família
Dan Forester (Chris Pratt). Determinado
a salvar o mundo para sua filha, Dan junta-se a uma cientista brilhante (Yvonne
Strahovski) e seu pai (J.K. Simmons) em
uma busca desesperada para reescrever
o destino do planeta.

3) Diretamente da década de 1970. Quem interpretou
Dona Viridiana, na novela "As Divinas e Maravilhosas",
exibida pela extinta TV Tupi?
a) Nathália Timberg
b) Cleide Yáconis
c) Nicete Bruno
d) Bete Mendes
4) Qual desses famosos foi o astro principal do filme
"Forest Gump"?
a) Bruce Willis
b) Richard Harris
c) Tom Hanks
d) Tom Cruise
5) Quem foram os protagonistas do clássico e "... E O
Vento Levou"?
a) Marlene Dietrich e Clark Gable
b) Maureen O'Hara e Rock Hudson
c) Vivian Leigh e Clark Gable
d) Grace Kelly e Clark Gable
(Respostas: 1-a / 2-b / 3-a / 4-c / 5-c)
Horóscopo – 04/07/2021
By Geremy Altins

(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES
SEM O PRÉVIO AVISO)
Independence Day: O Ressurgimento
(Independence Day: Resurgence) 12h30, na Globo, EUA, 2016.
Direção de Roland Emmerich. Com William Fichtner, Jeff Goldblum,
Liam Hemsworth, Jessie Usher. Após o devastador ataque alienígena
ocorrido em 1996, todas as nações da Terra se uniram para combater
os extraterrestres, caso eles retornassem. Para tanto, são construídas
bases na Lua e também em Saturno, que servem como monitoramento.
Vinte anos depois, o revide, enfim, acontece e uma imensa nave, bem
maior que as anteriores, chega à Terra. Para enfrentá-los, uma nova
geração de pilotos liderada por Jake Morrison é convocada pela presidente Landford. Eles ainda recebem a ajuda de veteranos da primeira
batalha, como o ex-presidente Whitmore, o cientista David Levinson
e seu pai, Julius.
Homem-Aranha 2
(Spider-Man 2) 12h45, na Record, EUA, 2004. Direção de Sam Raimi. Com Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina,
Rosemary Harris, J.K. Simmons. A vida dupla de Peter Parker está cada
vez mais difícil. Tentando equilibrar o combate ao crime como Homem
-Aranha e as demandas de sua vida “civil”, Peter não consegue parar
em um emprego fixo, está com dificuldades financeiras e sofre para
continuar no curso de Física na Universidade de Columbia. Além disso,
sua amada, Mary Jane, está comprometida com outro; e seu melhor amigo, Harry Osborn, culpa o Homem-Aranha pelo assassinato de seu pai.
Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões
(Prince of Thieves) 20h00, na Bandeirantes, EUA, 1991. Direção de
Kevin Reynolds. Com Kevin Costiner, Morgann Freeman. Após voltar
de uma Cruzada, o jovem cavaleiro Robin de Locksley descobre que
seu pai, Lorde de Locksley, foi morto pelos seguidores do xerife de Nottingham, que por sua vez é partidário do Príncipe João, que tudo fará
pra que Ricardo Coração de Leão não volte ao poder. Robin é visado
pelos usurpadores e foge, mas sempre acompanhado por Azeem, um
mouro que lhe deve a vida. Eles vão parar na Floresta de Sherwood,
onde são atacados por camponeses que, para sobreviver, atacam os
asseclas do xerife. Logo Robin e Azeem se unem ao bando e planejam
trazer Ricardo de volta ao poder. Em meio à sua luta, Robin é ajudado
por Marian, uma bela donzela por quem se apaixona.
Caçada Explosiva
(Kill Switch) 22h30, na Bandeirantes, Canadá, 2008. Direção de
Kirk Shaw. Com Seteven Seagal, Isaac Hayes. Jacob Stilwell, detetive
da Divisão de Homicídios conhecido por seu rigor, sai à caça de um
assassino serial que aterroriza a cidade de Memphis. Para chegar ao
psicopata, precisa infiltrar-se no submundo.
Atentado em Paris
(Bastille Day) 23h05, na Globo, EUA, 2016. Direção de Bastille Day.
Com Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, José
Garcia, Thierry Godard. Michael Mason é um norte-americano que vive
em Paris e se encontra nas mãos da CIA quando ele rouba uma bolsa
que contém mais do que uma carteira. Sean Briar, o agente de campo
no caso, rapidamente percebe que Michael é apenas um peão de um
jogo muito maior e também é o seu melhor trunfo para descobrir uma
conspiração criminosa em grande escala no coração da força policial.
Volta por Cima
(Get over it) 00h45, no SBT, EUA, 2001. Direção de Tommy O’Haver.
Com Kirsten Dunst, Ben Foster, Shane West, Carmen Electra, Martin
Short. Após dezesseis meses de namoro, Allison termina o relacionamento com Berke. Mesmo vendo sua ex desfilar com o novo namorado
bonitão pela escola, Berke decide mudar seus hábitos e aulas para
reconquistá-la. Diante da situação de tristeza do garoto, todos seus
amigos decidem ajudá-lo.

A cara da mãe

Brenda, a filha de Sheila Mello e Fernando Scherer impressiona pela semelhança física com a mãe.
Ela tem oito anos.

Só em setembro

Enquanto Globo e Record TV já estão gravando
suas novelas inéditas, o SBT ainda permanece
com todos os projetos na área de teledramaturgia
parados. Dizem que os trabalhos em novelas podem
retornar em setembro.

Áries
Poderá ser tentado de todas as
maneiras. Vão aparecer compras
irresiﬆíveis e atraentes aventuras
amorosas. Não faça nem uma coisa
nem outra. Seja forte e vencerá a
tentação!
Touro
Não é momento de agir emocionalmente ou de medir forças com
autoridades. Procure trabalhar bem
com sua equipe, mas não conte com
resultados imediatos. Não se exalte,
tenha calma.
Gêmeos
Momento feliz para os nativos que
tiverem fé. Esses terão grandes
oportunidades de atuarem para ver
seus desejos evoluírem e alcançarem
resultados maiores e melhores do que
esperavam.
Câncer
Cultive a autoconfiança com ardor.
Terá concretização de objetivos e
cumprimento do que planejou. Escolha bem as revelações que pretende
fazer, para não magoar ninguém.
Leão
Cuidado para não exceder seus limites. Assuma só o que pode dar conta.
No trabalho, seja paciente e colabore
com o que for preciso. Lembre-se que
o importante é sempre ajudar.
Virgem
Não promova mudanças afoitas
em sua vida pessoal e profissional.
Algo que o preocupa deverá ser
contornado por hora. É preciso agir
com bom senso. Poderá ganhar algo
de presente.

Libra
Um bom dia para bater o martelo e
decidir o que vinha sendo discutido.
Mas, cautela com compromissos
financeiros importantes. As intrigas
devem ser ignoradas.
Escorpião
A concorrência não representa um
perigo para você. Fique seguro e proteja-se das fofocas evitando comentar
a vida alheia. Seja hábil, para não se
envolver em confusões familiares.
Sagitário
Ande na linha e faça uma detalhada
revisão no orçamento. Não extrapole.
É bom fazer atividades interessantes e
originais para não ficar mal-humorado.
Exercite mais seu cérebro.
Capricórnio
Poderá eﬆar agitado. Por isso, controle as emoções e deixe as preocupações para os próximos dias. Por mais
que seja chato, coloque em ordem
seus pertences e documentos.
Aquário
Quando se ofender com a falta dos
outros, olhe para seus próprios defeitos. Cuidando deles, esquecerá a sua
raiva e aprenderá viver sensatamente.
Peixes
No trabalho fuja das posições radicais e das decisões emocionais. Os
sentimentos poderão contrariar sua
razão. Procure agir com tranquilidade.
Reserve momentos para se divertir
um pouco.

A vida de Erasmo Carlos

Pioneiro do rock brasileiro e ícone da Jovem Guarda,
Erasmo Carlos comemora seus 80 anos com o documentário “Erasmo 80”, que está disponível no Globoplay e revela
imagens inéditas da turma da Tijuca, a Jovem Guarda, o
sucesso internacional, a amizade com o rei Roberto Carlos e sua poderosa influência de comportamento, moda
e atitude ao longo das décadas. “Eu gosto muito de ser
pioneiro. O primeiro cara a usar chapéu de cowboy? Sou
eu. O primeiro cara que faz isso? O Erasmo. Pulseira? Foi
o Erasmo. Então hoje em dia eu vejo umas coisas aí e digo
‘Pô, eu já fiz isso’, sabe? Fui o primeiro a fazer isso, ou o
segundo a fazer. Mas, meu maior orgulho de todos é o rock
português, sabe, bicho?”, revela Erasmo em entrevista
para o documentário.

Novo programa

Você sabe o que é plot twist? Esse é o tema de estreia do
programa “#VOCERECOMENDA”, que chega hoje ao Canal Like,
com apresentação de Hugo Bonemer. Todo mês os seguidores do
Instagram do canal poderão indicar filmes e séries sobre algum
tema proposto pelo Like e as respostas vão aparecer na atração.
“A interação nas redes do Like é forte e essa troca entre o canal
e os seguidores é muito rica. Quem ama cinema e séries sempre
fala com muita paixão sobre o universo audiovisual e isso rende
uma infinidade de conteúdos e discussões. O Like é um canal que
traz dicas para quem nos assiste e agora é a vez das pessoas que
nos acompanham recomendarem também. Estou adorando dar
voz ao pessoal da internet e fomentar essa participação mais
ativa dos nossos seguidores no Instagram”, revela o sobrinho
de William Bonner. No ar a partir das 15 horas.
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I BELEZA

Conﬁra as dicas para manter as
suas unhas saudáveis o ano todo
Poucas pessoas sabem,
o u dão atenção a este detalhe, mas unhas precisam
“ respirar”! Quando o assunto é manicure e pedicure, a criatividade rola solta.
As unhas se transformaram
e m acessório de beleza.
D ifícil enumerar as mil e
u mas possibilidades de
“fazer as unhas”, tanto dos
pés como das mãos, assim
c omo é quase impossível
d escrever a infinidade de
c ores e de variedade de
esmaltes e suas texturas.
“Respirar”
N ada impede que se
“ faça” a mão e pé com
f requência, toda semana,
p or exemplo, mas unhas
p recisam de pelo menos
dois dias sem esmalte para
“respirar” ou para receber
36
o xigênio,
como preferem

VENDA

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

R$ 800.000,00

Venda

a lguns. A verdade é que
a s unhas precisam de um
t empo sem esmalte para
se livrarem das toxicidades
e xistentes nesses produt os, é o tempo ideal para
caprichar na hidratação e
garantir que elas continuarão a crescerem saudáveis.
Esmaltadas
Um grande erro é manter as unhas pintadas por
l ongo tempo, como acont ece muitas vezes com as
unhas dos pés que não são
f eitas com a mesma freq uência que as das mãos.
O resultado é que o esmalte
fica velho e a unha sem receber oxigênio. Além de não
s er bom para a saúde da
unha, vamos combinar que
esmalte velho na unha é deselegante e dá a impressão
de desleixo. Melhor a unha

Residência

R$ 650.000,00

Residência
R$ 470.000,00
Alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem.

Venda

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

Venda

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

Cravo-da-india
Vale lembrar o óleo de
c ravo-da-índia; tem ação

f ungicida e antisséptica,
é encontrado em lojas de
c osméticos. A maneira
m ais prática de usa-lo é
aplicar nas unhas com um
pincel e depois massagear
até absorção total.
M ãos e pés bem cuid ados são sinônimos de
bom gosto e elegância. No
entanto, é preciso cuidar
t ambém da saúde das
u nhas. Fica a dica. Da
Redação/GB Edições

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE IVATÉ – SISVATE
AV. RIO DE JANEIRO, 2774 – IVATÉ – PARANÁ
CNPJ 26.180.408/0001-86
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ivaté, representada
neste ato pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto Social, vem CONVOCAR
todos os associados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de julho de 2021,
sexta-feira, a partir das 18h, em primeira convocação com a maioria dos associados e 18h30min, em segunda e última
convocação, com qualquer número de associados, com a seguinte Ordem do Dia:
1 – Eleição dos membros da Comissão Eleitoral para o pleito de 2021;
2 – Aprovação do Cronograma Eleitoral da Eleição do Sisvate;
3 – Outros assuntos de interesse da categoria.
C onsiderando a situação de pandemia da COVID-19, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada de forma
VIRTUAL, pelo Google Meet, através de link que será posteriormente fornecido aos associados.
Ivaté – Pr., 02 de julho de 2021.
Abel João Pacheco dos Santos
Presidente

01 à 15 / Julho de 2021

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

Terreno

Sobrado

Comercial

Venda

Venda

Locação

Locação

Residência

Venda

R$ 240.000,00

Venda

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

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

Venda

Residência

R$ 175.000,00

Venda Resid. em alv. com área total de

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

R$ 700.000,00

ZONA II

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

Venda

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

Venda

Resid. em alv., área total de terreno de
aprox. 175 m² e área const. de aprox.
129 m², Rua Olimpio Spina, s/ nº,
Parque Interlagos. 01 suíte com closet,
02 quartos, sala, coz., BWC social, área
de serviços, área gourmet e garagem.
Próx. ao Shopping Palladium e Cond.
Euro Park*

Mitos
Alguns mitos cercam as
u nhas e os esmaltes. Por
exemplo, não é verdade que
e smaltes escuros fazem
com que a unha cresça mais
f orte, ou que prejudicam
As cutículas
O s dermatologistas ex- m ais do que os esmaltes
p licam que não se deve claros.
Esmalte é esmalte, tem
r emover as cutículas porq ue elas funcionam como sua dose de produtos quíu ma barreira protetora à m icos que acrescidos da
entrada de bactérias no or- acetona podem prejudicar
ganismo, mas se a intenção o crescimento e a aparência
é mesmo se livrar delas, é das unhas, mas tudo vai do
essencialimobiliarioparana
que cada um te- bom senso.
.com.br

Hidratação
U nha precisa de hidratação. Muita hidratação. Os
cremes com ureia são os mais
indicados. É preciso carinho
e capricho, as unhas devem
ser massageadas uma a uma,
c om bastante atenção às
áreas da cutícula. Tanto nas
mãos como nos pés.

Apartamento

Venda

Venda

nha o seu próprio material,
tais como alicates, tesouras
e lixas para evitar a contaminação.
Salões de beleza idôneos
m antêm equipamentos de
esterilização e isso é importante para conter a proliferação de fungos e bactérias.

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

Venda

Sobrado

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

limpa, sem esmalte do que
com a pintura desgastada.
Além de deixar as unhas
“ respirar” é preciso ficar
a tenta quanto a algumas
questões de saúde, princip almente quando se opta
p or tirar as cutículas; noventa e nove por cento das
brasileiras fazem isso, afinal sem a cutícula, a base
d a unha fica limpinha e o
redor bem desenhado. Daí
é esmaltar e partir para o
abraço! Será?

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

Venda

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

Apartamento

Apartamento

R$ 390.000,00

Venda

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

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

Venda

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

Venda

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

Venda

Terreno

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

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

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

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

Terreno

R$ 1.000.000,00

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

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

ATENÇÃO

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

R$ 6.000,00
Salão Com. c/ 8 salas na
Av. Flórida, esq. c/ a Rua Min. O. Salazar,
ponto com. para clínica ou escritório.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

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

R$ 1.500,00

Locação

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

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

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

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

Residência
Locação

Venda

Venda Lote de terra nº 33 da quadra nº

R$ 7.000,00

Salão comercial na
Av. Ipiranga, 3941 – Zona V. 03 salas, 2
banheiros, cozinha com churrasqueira
e mezanino. Aprox. 590m². Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

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

Residência
Locação

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

Locação

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

Apartamento
Locação

Apartamento

R$ 700,00

Locação

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

Comercial

R$ 12.000,00

locação

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.800,00

Locação Sobrado em alv., Rua Marília,

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

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

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

R$ 8.000,00

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

R$ 1.400,00

Locação

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

DER-PR abre propostas para serviços
de melhorias em estradas da região
Umuarama - O Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná (DER/
PR) abriu nesta quintafeira (1º) os envelopes com
propostas de preços da
licitação para executar
serviços de conservação
e manutenção de 307,56
quilômetros de rodovias na
região Noroeste do Estado.
Quinze empresas
e consórcios participaram, com propostas entre R$ 53.254.178,13 e R$
77.583.982,49. A modalidade utilizada é a Concorrência Pública, em que é
considerada vencedora a
participante que oferecer
o menor preço e for habilitada.
Agora as propostas serão analisadas pela comissão de licitação, com o
resultado sendo publicado em Diário Oficial e no
portal Compras Paraná,
também já marcando a
data para abertura dos
envelopes com documentos de habilitação das
melhores colocadas. A
publicação inicia o prazo
de recursos de cinco dias
úteis, com outros cinco dias
para contrarrazões, se for
o caso.
A abertura dos envelopes aconteceu no auditório
do DER/PR em Curitiba, e
contou com a participação
do secretário estadual de
Infraestrutura e Logística,

A abertura das propostas ocorreu na semana que passou em Curitiba
Sandro Alex, do diretorgeral do DER/PR, Fernando
Furiatti, acompanhado
pelos prefeitos de Cidade Gaúcha, Japurá, Nova
Olímpia, São Manoel do
Paraná e São Tomé.
“Fazemos questão de
contar a participação dos

nossos prefeitos e prefeitas aqui nessas aberturas
de envelopes, trazendo a
transparência necessária
para os processos de licitação de obras. E essa é uma
região que está contando
muito com as melhorias
que vamos realizar nesse

contrato. São cidades que
estavam sem cobertura e
que agora estamos resolvendo”, afirmou Sandro
Alex.
OBRAS – O contrato
prevê a execução de serviços rotineiros de con-

servação, como remendos
profundos e superficiais,
fresagem, reperfilagem,
microrrevestimento, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização
horizontal.
Serão atendidas as rodovias que passam por

Cianorte, Cidade Gaúcha,
Floraí, Guaporema, Indianópolis, Japurá, Nova
Esperança, Nova Olímpia,
Presidente Castelo Branco,
Rondon, São Carlos do
Ivaí, São Jorge do Ivaí, São
Manoel do Paraná, São
Tomé, Tapira e Terra Boa,
beneficiando os mais de
200 mil habitantes dos 16
municípios.
Os primeiros trechos
contemplados devem ser
a PR-482, entre Tapira e
Nova Olímpia, a PR-479,
de São Manoel do Paraná
até Indianópolis; a PR-498,
entre Japurá e o Rio Ivaí;
a PR-180, de Guaporema a
Rondon; e a PR-082, de Cidade Gaúcha a Nova Olímpia. Serão múltiplas frentes
de trabalho atuando para
garantir o cumprimento do
prazo contratual de 24 meses e atender a população
o mais breve possível.
“Temos um número expressivo de participantes
nessa licitação, cuja disputa garante uma grande
economicidade de recursos
públicos. E com a nova
modelagem que desenvolvemos para esse contrato,
esperamos ter excelentes
resultados na conservação
e manutenção de todos
os trechos contemplados,
iniciando os trabalhos ainda este ano”, explicou o
diretor-geral do DER/PR,
Fernando Furiatti.

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

APARTAMENTOS
Apartamento à venda, localizado no Edifício Residencial comercial Quebec, região central de Umuarama!
Contendo área útil de 78.56m², possuindo 49m² de área
privativa, sendo 2 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
lavanderia e uma vaga de garagem. Localizado na Rua
Ministro Oliveira Salazar, n° 4677, Apartamento n° 13,
Zona III, Umuarama-PR! Por apenas R$ 160.000,00!

Apartamento à venda de alto padrão, com área útil de
377.00m², denominado apartamento 03, localizado no 3º
pavimento do Edifício San Pietro, contendo 03 suítes, sendo
uma suíte máster, sala de estar, jantar, cozinha, lavanderia,
despensa, duas vagas de garagem e salão de festa. Imóvel
localizado em uma das áreas mais nobre da cidade de Umuarama, próximo ao supermercado Big Planalto, na Rua Doutor
Camargo, Zona III, Umuarama-PR. Valor R$ 1.250.000,00!

RESIDENCIAS

Apartamento à venda, possuindo localização privilegiada, localizado a duas quadras da Unipar Sede, Edifício
Montana! Contendo 96,82m² de área útil e 67,74m² de
área privativa, sendo 3 dormitórios, 1 banheiro social,
sala de TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e uma vaga de garagem, excelente investimento
para renda de alugueis. Rua Ministro Oliveira Salazar,
n° 5300, Zona II, Umuarama –PR. Valor R$ 220.000,00!

Casa à venda, possuindo localização privilegiada, próximo
ao colégio Hilda Kamal!
Ótima região para fins comerciais, possuindo excelente
terreno com área total de 576,30m², a residência precisa de
alguns reparos, possui aproximadamente 150m² de área
construída, Localizada na Rua Nicanor dos Santos Silva, n°
4964, Zona I, Umuarama-PR. Valor R$ 360.000,00!

Apartamento à venda, localizado próximo ao homa´s
hotel! Ótimo Apartamento possuindo 76,31m² de área
útil e 65,66m² de área privativa, contendo 3 dormitórios,
1 banheiro social, sala de TV, sala de Jantar, cozinha,
área de serviço e uma vaga de garagem. Localizado no
1° pavimento do Edifício Cecília Meireles, Rua Santa
Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR!
Valor R$ 220.000,00! Obs.: aceita carro de menor valor,
e casa no valor de até R$ 150.000,00!

Casa à venda, próximo ao colégio Geração Cima de
Umuarama! Ótima residência de alvenaria, contendo área
total do terreno 180,71m² sendo (7.12X25.38), possuindo
área construída de 108,11m², composta por 1 suíte com
moveis planejados, 2 quartos, sala, cozinha conjugada com
moveis planejados, poço de luz, área gourmet com moveis
planejados e garagem para dois carros. Além disso, possui
ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes.
Localizada na Travessa Ingá, n° 3595, Residencial Jota
Miranda, Umuarama-PR. Valor R$ 440.000,00!

Apartamento à venda, contendo localização Privilegiada! Apartamento localizado no Edifício Velasques,
próximo ao escritório da Sanepar! Ótimo apartamento
possuindo 91m² de área privativa e 112m² de área útil!
Contendo 01 suíte com moveis planejados, 02 quartos,
sala de jantar, sala de estar com sacada, cozinha com
moveis planejados, banheiro social, lavanderia e uma
vaga de garagem. O valor do condomínio é de aproximadamente R$ 400,00 possuindo agua e gás incluso. Além
disso, a posição do apartamento é para o sol da manhã!
Localizado na Avenida Manaus, Edifício Velasquez,
apartamento 501, Zona 1-A, Umuarama-PR! Valor R$
330.000,00!
Apartamento à venda de alto padrão, localizado
próximo a Praça Arthur Tomaz! Com área útil de 233,10m²,
denominado apartamento n° 601 do Edifício Premium,
contendo 03 suítes sendo uma com closet, sala de estar,
jantar, cozinha planeada, lavanderia e duas vagas de
garagem. Além disso, o apartamento é todo mobiliado e
equipado, com todos os eletrodomésticos que aparece
nas fotos no site. Imóvel possui excelente localização, Rua
Arapongas, Zona I, Umuarama-PR. Valor R$ 900.000,00!

Casa à venda, contendo excelente localização! Possuindo
área total do terreno 196m² sendo (14.00x14.00), e área
construída de aproximadamente 118m², composta por 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa
e duas vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n°
5834, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 500.000,00!
Casa à venda, contendo área total do terreno de 360m²,
possuindo 169,18m² de área construída, sendo 02 suítes,
01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, edícula (Área Gourmet) com churrasqueira, quarto
e banheiro, Além disso possui garagem para dois carros. O
imóvel possui excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor
R$ 520.000,00!
Casa à venda, possuindo localização privilegiada, contendo 208,94m² de área total do terreno sendo ( 15.50x13.48),
o imóvel possui área construída de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala, copa, cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social, lavanderia, despensa e garagem
para 3 carros. Além disso, o imóvel possui 5 ares condiciona-
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dos, placa solar boiler de 300 litros, duas caixas de d’águas
totalizando 1500 litros, um reservatório de agua da chuva de
6.000 litros, e agua quente em todos os banheiros. Localizada
na Rua Francisco Rodrigues Junior, n° 2426, Jardim Alphaville,
Umuarama-PR. Valor R$ 750.000,00!
Casa à venda, contendo 254.93m² de área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54), possuindo aproximadamente
199m² de área construída, composta por 1 suíte máster, 3
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
despensa e garagem. Localizada na Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR.
Valor R$ 900.000,00!

SOBRADOS
Sobrado à venda, localizada próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! Possuindo 220m² de área total do terreno,
contendo 180m² de área construída, composto por 01 suíte,
02 quartos com moveis planejados e com ar condicionado em
todos os quartos, banheiro social, lavabo, sala de estar, sala de
jantar, cozinha planejada, despensa, piscina, 01 quarto adicional,
academia, espaço gourmet com ambiente fechado e garagem para
dois carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$ 560.000,00!
Sobrado à venda contendo excelente localização! Possuindo 1 suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada, copa,
despensa, área de serviço, espaço gourmet, churrasqueira,
piscina e duas vagas de garagem. Localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 1.200.000,00!

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.
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$ 450.000,00
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$ 750.000,00
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede
de irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira, para no
mínimo 10 animais (semi novo), demais formação de
pastagem com grama Ponta Roxa, Além disso possui
uma residência de madeira com aproximadamente
120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros
do Distrito de Serra dos Dourados e 1.300 metros do
asfalto. Valor R$ 750.000,00.

CHALÉ

Sobrado à venda, localizado no Residencial Euro Park!
Modernidade define esse lugar! Este é um 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 3 vagas de garagens. Localizado na
Rua José Inácio da Paixão, Residencial Euro Park, Umuarama
Paraná. Valor R$ 2.800.000.00.

LOTES RURAIS
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

Chalé à venda, possuindo excelente localização, próximo
ao Big planalto! Contendo 515,00m² de área total, sendo
117,09 m² de área construída, composto por uma recepção,
02 salas e 01 banheiro, além disso, nos fundos possui uma
casa composta por 01 banheiro, 02 salas e uma churrasqueira
coberta, localizado na Avenida Rio de Janeiro, n°5260, Zona
II, região central de Umuarama-PR. Valor R$ 990.000,00!
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA
ADVANTAGE 09/10
Prata, completo, R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
ASTRA HACTH
ADVENTURE
2008/2008
Preto, completo, R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
CORSA CLASSIC
LS 11/11
Branco, R$ 18.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
CORSA PREMIUM
1.8 2007
Prata, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
GM PREMIER
17/18
Preto, 56.000 km. R$
135.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
MONTANA SPORT
05/05
Prata, 23.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.
S10 ADVANTAGE
DUPLA
Prata, ﬂex, completo. R$
39.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
VECTRA
ELEGANCE 07/07
Preto, completo. R$
27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
FIAT

FIAT

FIORINO FURGÃO
1996
Branco, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
STRADA
ESTENDIDA 1.8
09/09
Locker, completa, ﬂex. R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

FORD

FORD

ECOSPORT 12/12
Vermelho, completo. R$
38.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.
FORD KÁ 19/19
Branca.
14.000km
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
IMPORTADOS

IMPORTADOS

COROLLA SEG
07/08
Preto. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
COROLLA SEG
2010
Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
COROLLA XEI
15/15
Prata, R$ 79.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
SW4 2014
Branca, completa. R$
160.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

AMAROK
HIGHLINE 13/14
Cinza, completo, cab.
dupla. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
9 9976-0563.
GOL POWER 1.6
2010
Branco, completo, R$
29.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
AVISOS
E EDI
AVISOS
E

EDITAIS

COMUNICADO DE
EXTRAVIO
Delta Comunicação Visual,
CNPJ: 18.450.444/0001-94.
Comunica o extravio de
seu Alvará de Licença Nº
31611 . Pela presente
publicação os mesmos
tornam-se sem efeitos
legais.

CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Lançamento Especial
Parque Onix! Localização
privilegiada! Próximo ao
shopping Palladium e ao
Supermercado Atacadão,
região nobre de Umuarama!
Serão construídas 28

residências, contendo
95m² de área construída
possuindo excelente padrão
de acabamento, contendo
1 suíte Master com closet,
2 quartos, sala e cozinha
com pé direito alto, área
de serviço e garagem para
dois carros, possui amplo
terreno a partir de 203m²
de área total! As casas
serão ﬁnanciadas em até
90% pela Caixa Econômica
Federal, com entrada
facilitada e parcelada em
até 24 meses! Valor R$
360.000,00! Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Ótima residência à venda!
Excelente localização, contendo
terreno com área total de
262,50m² e dimensões de
(7,50x35,00), sendo 170,00
m² de área construída,
composta por 1 suíte, 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
despensa, área de serviço
com cozinha planejada,
edícula, 1 Quarto ao lado
da edícula, lavado externo e
2 vagas de garagem. Além
disso, todos os moveis
ﬁxos permaneceram na
residência, Localizada na
Rua Jandaia, n° 5569,
Zona III em Umuarama/
PR. Valor R$ 430.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Ótima residência à venda,
com localização privilegiada,
contendo 450m² de área
total do terreno, com
dimensões de (15.00x33.00),
composta por uma suíte
com closet, uma demisuíte, sala de TV, sala de
estar, cozinha, banheiro
social, lavanderia, edícula
com churrasqueira, amplo
espaço de lazer com piscina
e 2 vagas de garagem,
totalizando 213,01m² de
área construída. Localizada
na Rua Adolfo Garcia,
n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR.
Valor R$ 780.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Ótima oportunidade,
residência à venda
contendo 254.93m² de
área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54),
possuindo aproximadamente
199m² de área construída,
composta por 1 suíte
máster, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, 2 banheiros
sociais, lavanderia, despensa
e garagem. Localizada
na Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes,
Umuarama-PR. Valor R$
900.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Excelente residência à
venda, ótima localização,
imóvel de alto padrão,
com acabamentos únicos
e um ótimo bom gosto.
Estão inclusas portas
em madeira pivotante,
pisos de porcelanato
e laminado, rodapé de
madeira e iluminação
em LED. Um super
terreno com área total
de 490,00 m² e dimensões
de (14,00x35,00), contendo
1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar,
banheiro social, cozinha,
área gourmet com
churrasqueira, 3 vagas de
garagem e amplo espaço
de lazer com piscina,
totalizado 150m² de área
construída. Localizada na
Rua Jandaia, n° 4820,
Zona III em Umuarama/
PR. Valor R$ 900.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

APTO EDF. ORION
Apartamento edifício Orion
300m, com 3 quartos,
três suítes, edifício com
piscina. R$ 1.000.000,00.

Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

TERRENOS

TERRENOS

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

PONTOS
PONTOS
COMER
CIAIS
COMERCIAIS
VENDO GRÁFICA
COMPLETA
01 heidelberg sork-z bicolor
65x48 adaptada álcolor, 01
multilith 1250 bandeja, 01
Catu 510 com sistema de
numeração, 01 guilhotina
Catu s80 com 2 facas, 01
Catu 380 , 01 gravadora
chapa skay, 01 picotador
cosani, Bancadas mesas
computador impressora
e insumos. Fones: (44) 9
9766-0455 Mauro whats
ou 9 8427-72323
LOTESLOTES
RURAIS

RURAIS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS

J 05991
Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada
Jurupoca, próximas a
chácara do Celeiro, saída
para Serra dos Dourados!
Todas as chácaras são
cercadas, possui agua
instalada,
escritura
individual, contendo
ótima topograﬁa! São
14 chácaras no total,
a partir de 2,000ha.
Valor A PARTIR de R$
450.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Chácara à venda, contendo
topograﬁa plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira

completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.
FAZENDA JAPORA
Fazenda japora MT 133
alqueires a R$ 100.000,00
cada alqueire , 26 divisa
de pasto curral com breve
e balança, casa sede e
caseiro barracão açude
e corrego na divisa 100
% de aproveitamento
só perde app 041 14
99996 92 12 creci F
21 063

CARROS

ANO

BOLT PREMIER

20/20 CINZA

COMPASS LONGITUDE DIESEL

18/18

COR

OPCIONAIS

B5

VALOR

COMPLETO, AUT, COURO, 100% ELÉTRICO

R$224.900,00

BRANCO COMPLETO, AUT, COURO

R$ 157.900,00

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 119.900,00

COROLLA XEI

15/16 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ

19/19 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 107.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 148.900,00

FORD KA 1.0 SEL

16/17 BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

FOX XTREME MB

18/18 PRATA

COMPLETO

R$ 58.900.00

S10 2.5 LTZ FLEX 4X4

18/19 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 154.900,00

SPIN 1.8 LTZ

13/14 PRATA

COMPLETO, 7L

R$ 49.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT

13/14 BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 54.900,00

.

Compramos seu CARRO

GRANDE
LEILÃO
NESTA QUARTA
DIA 07/07
ÀS 10 HORAS

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS
FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 4 e 5 de julho de 2021

INOVIDADE

Fiat apresenta Cronos 2022 com
destaque para a série S-Design reestilizada
A linha 2022 do Fiat Cronos evoluiu e chega às concessionárias da marca com
uma importante novidade:
a série especial S-Design,
a mais buscada e desejada
pelo consumidor do sedã
da marca, passou por uma
reestilização visual completa e ficou ainda exclusiva e
esportiva.
Conhecida pelo visual
com itens de estilo escurecidos, agora o Cronos
S-Design privilegiou a sofisticação com a inclusão
do bronze aos elementos.
A mudança começa pelo
exterior, que na dianteira
recebeu detalhe em bronze
no logo Fiat e na grade inferior; na traseira, além do
logotipo na tampa do porta
-malas, o nome do modelo
e o badge S-Design têm as
peças também escurecidas
e em bronze.
Internamente, a versão
apresenta volante em couro
com costura em bronze,
painel e console central
com detalhes em bronze,
e bancos com padronagem
diferenciada em relevo e
costura em bronze, aqui
também na coifa do câmbio.
A série S-Design oferece
ainda mais exclusividade,
requinte e personalidade
com as rodas de liga leve
de 15 polegadas e friso

Conhecida pelo visual com itens de estilo escurecidos, agora o Cronos SDesign privilegiou a sofisticação com a inclusão do bronze aos elementos

lateral, faróis de neblina,
retrovisores elétricos e
spoiller traseiro.
No interior, o alto padrão
de qualidade da cabine combina o ambiente sofisticado
com itens de conforto, a
exemplo do ar-condicionado automático digital e do
sistema Keyless Entry n’Go
(conveniência e comodidade
extras ao liberar o uso do
telecomando para destravar
as portas e ligar a ignição;
sensores de presença instalados nas maçanetas dianteiras externas e na tampa
do porta malas, somados ao

botão de ignição instalado
no interior da cabine, fazem
todo o trabalho ao simples
toque dos dedos).
O Cronos S-Design
também dispõe de imp o r t a n t e s e q u i p a m e ntos, como câmera de ré,
retrovisores elétricos,
Hill Holder e controles
eletrônicos de tração e
estabilidade. A série especial pode ser adotada
na configuração Drive 1.3
e sai por R$ 4.500,00.
O Fiat Cronos recebe
os consumidores também
com espaço de sobra, prin-

O Cronos S-Design também dispõe de importantes equipamentos, como
câmera de ré, retrovisores elétricos, Hill Holder e controles eletrônicos de
tração e estabilidade

cipalmente no porta-malas
de 525 litros, o maior da
categoria.
Confira os principais
itens de série das versões
equipadas com motor 1.3
(que produz até e seus
respectivos preços:
Cronos
1.3 MT – R$ 72.990
A versão de entrada do
sedã tem como novidade
o Fiat Script jateado no
espelho retrovisor externo, que agora dispõe de
indicador de seta, e com
a etiqueta Fiat Flag nas

laterais dos bancos dianteiros. O modelo reúne
economia com o motor
Firefly 1.3 de quatro cilindros e câmbio manual
e vem completo de série.
Traz itens como ar-condicionado, direção elétrica,
chave com telecomando,
rádio com conexão Bluetooth e USB dianteiro.
Além disso, tem monitoramento de pressão dos
pneus, vidro dianteiro e
travas elétricas, alarme
perimétrico, comandos de
som no volante e lanternas em LED, entre outros.

Cronos Drive
1.3 MT – R$ 78.590
A versão Drive 1.3 incorpora a extensa lista de itens
da configuração de entrada
e soma a moderna central
multimídia Uconnect™ de 7
polegadas (compatível com
os sistemas Apple Carplay
e Android Auto, com áudio
streaming, entradas USB
e auxiliar e conexão Bluetooth), comandos de áudio
no volante, entradas USB
dianteira e traseira, vidros
elétricos traseiros, sensor de
estacionamento traseiro e assinatura em LED nos faróis.

