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UMUARAMA

NO PANTANAL

Embriagado
bate carro em
moto e acaba
preso

Umuaramense
capta imagens
de Onça Pintada
atacando um Jacaré
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O umuaramense Sérgio Vercezi
Filho assina a coluna “A Natureza
Como Ela É”, no Ilustrado, e hoje
destaca o flagrante raro que fez
no Pantanal de uma Onça Pintada
avançando e dominando um Jacaré para se alimentar. “Foi muito
emocionante”, diz.

POLÍTICA

Servidor
pode perder
privilégios
na reforma
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PREÇOS DISPARAM

Veja como as compras da China estão
afetando o consumidor no Brasil
SUSTENTÁVEL

Agricultor
inova com a
produção de
tomate
O projeto do tomate produzido seguindo os pilares
da sustentabilidade (social,
ambiental e econômico),
conhecido como Tomatec, chegou à região de
Umuarama. A iniciativa
vem dos produtores Eduardo Petinati Ribeiro e Paulo
Henrique Gaiarin com apoio
da Emater (IDR-Paraná). O
fruto está sendo produzido
em Altônia.
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Depois de buscar sem sucesso
bons reajustes de preços na
produção nos últimos anos, o
agronegócio brasileiro vê agora
o impulso que vem do outro lado
do mundo, sustentado pelo real
desvalorizado quase 40% nos
últimos 12 meses. E a China decidiu fazer estoques estratégicos
de alimentos, depois de sentir o
risco de faltar comida para mais
de um bilhão de pessoas por
causa da paralisação provocada
pela pandemia e ameaçado pela
guerra comercial como com os
Estados Unidos. Página A2
TECNOLOGIA

Paraná se prepara
para produção da
vacina Russa que
está em fase final
Página A3

COVID-19

PET ILUSTRADO

Bolsonaro
volta a
reclamar de
isolamento

Buldogue francês
tem histórico
de também ser
um cão amável
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Pequeno, forte, cara amassada,
brincalhão, engraçado, carinhoso
e companheiro: Esses são alguns
dos predicados que vêm a nossa
cabeça quando olhamos para o
simpático buldogue francês. Valdecir Maximo da Hora (foto) tem
quatro deles e fala um pouco do
comportamento dos animais em
entrevista ao Ilustrado.
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Dupla é presa
na região ao
tentar roubar
dois carros
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MAIS INFLAÇÃO

Ida da China às compras e real fraco
encarecem alimentos básicos no País
São Paulo, (AE) - O produtor de soja e milho Moacir
Fala, que cultiva 20 alqueires em São Jorge do Ivaí, no
Noroeste do Paraná, está rindo à toa. “Este ano não posso
reclamar: deu para ganhar dinheiro”, diz. Ele já vendeu
praticamente toda a safra de soja por um preço médio de
R$ 100 a saca, 42% maior do que recebeu no ano passado,
quitou as dívidas de anos anteriores e ainda sobrou dinheiro, informa a Agência Estado. “Não decidi o que vou fazer
com o lucro, talvez investir em tecnologia para produzir
mais na próxima safra.” Para o milho safrinha que acaba
de colher, mas ainda não vendeu, as perspectivas também
são favoráveis. Na virada do mês, a saca do grão estava em
R$ 61, preço recorde.
O cenário tão favorável para o campo, com safra abundante, dólar em alta e preços valorizados em reais, não
estava no radar da maioria dos produtores que faturaram.
Mas isso provocou uma explosão nos preços ao consumidor
e, nos últimos dias, uma queda de braço entre supermercados e fornecedores para conter o repasse de preço no
varejo. Até julho, o arroz, por exemplo, subiu 15,7% este ano.
O impulso para o agronegócio veio do outro lado do
mundo, sustentado pelo real desvalorizado quase 40%
nos últimos 12 meses, o que atraiu compradores. A China
decidiu fazer estoques estratégicos de alimentos, depois de
sentir o risco de faltar comida para mais de um bilhão de
pessoas por causa da paralisação provocada pela pandemia
e ameaçado pela guerra comercial como com os Estados
Unidos. Também o país tenta recompor a produção de
carne de porco, um dos alimentos mais consumidos pelos
chineses, depois de ter o seu plantel dizimado pela Peste
Suína Africana.
EXPORTADOR GANHA, CONSUMIDOR PERDE
A ida às compras de alimentos do gigante asiático no
Brasil injetou US$ 24 bilhões no agronegócio, entre janeiro
e julho deste ano, uma cifra recorde para o período e quase
30% maior do que a registrada nos mesmos meses de 2019.
Essa voracidade nas compras de carnes bovina, suína,
aves e especialmente a soja, que respondeu por 72% das
aquisições no período, pressionaram as cotações em reais
desses produtos que aparecem nos índices de inflação ao
consumidor.
“Os chineses rasparam o tacho”, diz o economista Fabio
Silveira, sócio-diretor da MacroSector, lembrando que o
câmbio deixou o produto brasileiro competitivo para os
chineses e este foi o grande fator de enriquecimento das
cadeias produtivas do agronegócio. Nas suas contas, o ano

deve fechar com US$ 35 bilhões de exportações do agronegócio brasileiro para China, dos quais US$ 26 bilhões só de
soja e US$ 7 bilhões de carnes.
De janeiro a julho, o Brasil exportou para China 50,5
milhões de toneladas de soja um volume 32% maior do
que no mesmo período de 2019, diz Wagner Ikeda, analista
sênior do Rabobank Brasil. “Entre 90% a 95% da safra de
soja está vendida”, diz.
BRASIL COMPRA SOJA
Esse movimento forte de compra da China levou a uma
situação inusitada: o Brasil, o maior produtor mundial de
soja, teve ampliar as importações do grão, apesar de o
volume ser uma parcela minúscula comparada a safra nacional. De janeiro a julho o País importou 400 mil toneladas
de soja, quatro vezes mais em relação ao mesmo período
o ano passado.
“A importação de soja não muda nada”, afirma o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja,
Bartolomeu Braz. Na sua avaliação, trata-se de uma jogada
da indústria para reduzir o preço, que na última quinta-feira
estava em R$ 127 a saca. Esse movimento de redução de
preço por conta da importação não deve acontecer porque
o preço é formado no mercado internacional. “O preço está
alto porque o dólar está alto.”
Hoje 45% da próxima safra de soja que nem foi plantada está antecipadamente vendida para compradores
internacionais, diz o presidente da Aprosoja. Em épocas
normais, as vendas antecipadas estariam neste momento
entre 20% e 25%.
CHURRASCO CARO
A China foi às compras também das carnes produzidas
no País. Até agora, o país respondeu por 49% dos volumes
exportados pelo Brasil de carne suína, 41% das carnes
bovinas e 17% da carne de frango, segundo Wagner Yanaguizawa, analista do Rabobank Brasil. “Os produtores com
viés no mercado externo estão muito bem, estão felizes
porque estão conseguindo incrementar as margens baseado
na desvalorização do real.”
No entanto quem produz para o mercado doméstico está
num cenário complicado porque o preço da matéria-prima
aumentou tanto e não estão conseguindo ter os mesmo
resultados porque o consumo patina, explica Yanaguizawa.
Nos últimos dias, a cotação da arroba do boi gordo
atingiu a R$ 238,95, o maior valor em mais de 20 anos.

O AVANÇO DO RETROCESSO
•Helton Kramer Lustoza e Flavio A. Berti

Direito
em
Debate

Nesta última quinta-feira, o Governo Federal entregou
ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a
Proposta de Reforma Administrativa. Em geral, a proposta
visa promover mudanças radicais no regime jurídico-administrativo, como a redução no número de carreiras,
facilitação da demissão de servidores públicos, restrição
da estabilidade para cargos típicos de Estado e criação de
formas de contratação com prazos determinados.
Ninguém nega a necessidade de eliminar as distorções,
comumente denunciadas nos meios de comunicação, acerca
de funcionários públicos recebendo valores acima do teto
remuneratório, outras vezes negligentes e relapsos, dentre
outras situações que denigrem o setor público. Certamente,
temos vários problemas no serviço público, sendo alguns
até berrantes. São problemas que devem ser corrigidos, até
mesmo com a demissão, se for necessário, em respeito ao
princípio do republicanismo e da isonomia.
Em um momento anterior, o então presidente Fernando
Henrique Cardoso promoveu uma Reforma do Estado, trazendo inúmeras mudanças na estrutura da Administração
Pública, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, planos de
retirada do Estado de alguns setores da economia, concessões de Serviços públicos, etc. Mas entre estas medidas, tentou-se retirar a estabilidade dos servidores públicos, a qual
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
fortalecendo os primados constitucionais do concurso público, impessoalidade e indisponibilidade do interesse público.
A defesa da estabilidade ainda é justificável enquanto o
patrimonialismo for dominante e a sociedade depender de
uma atuação impessoal do Estado. Este problema cultural
infelizmente ainda predomina na sociedade brasileira,
tanto é que Sérgio Buarque de Holanda, na obra Raízes do
Brasil, já afirmava que “...é possível acompanhar, ao longo
de nossa história, o predomínio constante das vontades
particulares que encontram seu ambiente próprio em
círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação
impessoal” (HOLANDA, 1995, p 146). Enquanto muitas autoridades se utilizarem de sua figura para constrangerem
agentes públicos, persistindo o velho hábito aristocrático
que está impregnado na história brasileira, haverá necessidade de haver instrumentos de proteção aos executores dos
serviços públicos.
Assim, alterar o sistema institucional por completo,
retirando a estabilidade e outros institutos que asseguram a
impessoalidade da Administração Pública, não acreditamos
ser a solução. Até porque, além dos maus funcionários (os
quais deveriam já ter sido extirpados do serviço público),
existem servidores públicos que desempenham um trabalho
de vital importância para a sociedade.
Precisamos rebater a falácia de que a estabilidade
impossibilita a demissão de servidores públicos que não
cumprem seus deveres, uma vez que ele poderá perder o
cargo mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho (art 41, III CF). Isso deixa claro que a estabi-

lidade pode dificultar, mas jamais impedir que servidores
negligentes sejam desligados do serviço público. Esta dificuldade reside não no instituto da estabilidade, mas sobretudo
na omissão condescendente dos seus chefes e dos próprios
gestores públicos.
A responsabilidade do servidor público é muito maior
do que se imagina, sendo que algumas garantias do cargo
não podem ser confundidas com privilégios, mas sim como
proteção em face de pressões políticas e sociais existentes.
Como se poderia imaginar um Auditor-Fiscal Municipal fiscalizando um parente do Prefeito ou, até mesmo, um Guarda
Municipal autuando um temido Desembargador. Certamente
se não houvesse estabilidade, estes servidores público já
estariam com seus dias contados na Administração Pública.
Ao longo destes anos que atuo na Advocacia Pública,
tive a oportunidade de conhecer muitos servidores públicos íntegros e exemplares, os quais exercem com zelo as
atribuições do cargo, observando todas as normas legais
e regulamentares. Na minha própria atuação já enfrentei
situações onde emiti pareceres jurídicos em defesa do interesse público que desagradou os governantes da época. E
se inexistisse a proteção da estabilidade, certamente, minha
carreira estaria com os dias contados.
Defendo a eficiência administrativa e as formas de
monitoramento dos serviços públicos a fim de atingir um
melhor atendimento das necessidades públicas. E entendo
que uma Reforma Administrativa estratégica e com boas
intenções deve ser realizada, de forma a garantir a tão
sonhada “Administração com base em resultados”. Mas não
podemos esquecer que o Estado depende da engrenagem
neste processo. Isto é, nenhum País, Estado ou Município
funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos ao cidadão. E no
âmbito deste processo, a estabilidade é uma forma adequada
de proteger os funcionários e o próprio Estado contra as
práticas patrimonialistas que eram dominantes nos regimes
pré-capitalistas e ainda, infelizmente, estão presentes.
A opinião pública é conduzida a acreditar que os serviços
públicos são os verdadeiros vilões dos problemas nacionais.
Certamente estas pessoas não imaginaram um sistema de
saúde sem SUS, educação sem escolas públicas, sistema
financeiro dependente de bancos privados e transporte
dependente exclusivamente de empresários.
É essencial que, em vez de um desprestígio em relação
as carreiras públicas, haja a criação de um planejamento e
racionalidade administrativa. E que esta organização consiga
garantir que bons servidores públicos sejam valorizados
e tenham asseguradas suas prerrogativas do exercício do
cargo e, via de consequência, sejam extirpados aqueles que se
utilizam do cargo público como forma de privilégios pessoais.
HELTON KRAMER LUSTOZA
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Coluna Ilustradas
Após juíza proibir Globo de exibir
caso Queiroz, ABI compara
decisão à ditadura
A Associação Brasileira de Imprensa soltou nota
neste sábado, 5, para repudiar a decisão da juíza Cristina
Serra Feijó, da 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do
Rio, que proibiu a TV Globo de veicular documentos da
investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O filho ‘01’ do presidente Jair Bolsonaro está
prestes a ser denunciado no âmbito do processo sobre
as chamadas ‘rachadinhas’ de quando era deputado
estadual.
“Parece estar se tornando praxe no país a censura à
imprensa, tal como existia no tempo da ditadura militar
e do AI-5”, diz a ABI. “É mais um atropelo à liberdade de
expressão. É urgente que o STF restabeleça o império
de lei.”
A associação, cuja sede é no Rio, aproveitou para endossar a pergunta que viralizou nas redes sociais depois
que Bolsonaro atacou um repórter que lhe perguntou
sobre os cheques de Fabrício Queiroz, suposto operador
do esquema de Flávio. A nota é assinada pelo presidente
da ABI, Paulo Jeronimo.
“A propósito, sabe-se que os recursos da chamada
‘rachadinha’ alimentaram vultosos depósitos na conta da
primeira-dama. Por isso, cabe mais uma vez a pergunta,
ainda não respondida pelo presidente da República:
Afinal, por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil
na conta bancária de Michele Bolsonaro?” A decisão já
havia sido criticada pela Associação Nacional de Jornais
(ANJ) na noite de ontem.

Fundo bilionário motiva
briga entre Maia e Guedes
A discussão sobre os recursos de um fundo bilionário
de desenvolvimento regional é um dos principais motivos
da briga entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e
o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), informa a Agência Estado.
Nos bastidores, Guedes avalia que há uma nova tentativa de “sangrar” os cofres da União e a ida de Maia
ao Recife, anteontem, para tratar da reforma tributária
com secretários de Fazenda do Nordeste, foi interpretada
pelo ministro como um gesto nesse sentido.
No encontro, ocorrido pela manhã, o presidente da
Câmara assumiu o papel de “árbitro” da discussão. À
noite, após receber a proposta de reforma administrativa
do governo Jair Bolsonaro, em Brasília, Maia anunciou
o rompimento com Guedes, sob o argumento de que o
ministro proibiu o diálogo dele com a equipe econômica
O desejo de Estados do Norte e do Nordeste de usar
uma parcela do novo Imposto sobre Valor Agregado
(IVA) para irrigar o polêmico fundo de desenvolvimento
regional abriu uma série de divergências na reforma
tributária. Cálculos de governos estaduais indicam
repasses de cerca de R$ 480 bilhões, em dez anos.
Secretários da Fazenda do Sul e do Sudeste avaliam,
porém, que o dinheiro acabaria beneficiando apenas o
Norte e o Nordeste, que reúnem bancadas relevantes no
xadrez político do Congresso. Juntas, essas regiões têm
48 de 81 senadores e quase metade da Câmara - 216 dos
573 deputados.

Bolsonaro chama governadores
e prefeitos de ‘projetos de
ditadores nanicos’
São Paulo, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro voltou
a minimizar, neste sábado, 5, os efeitos da pandemia do
novo coronavírus, mas admitiu que a volta à normalidade no Brasil deve demorar. Em viagem a São Paulo,
ele chamou prefeitos e governadores que impuseram
medidas de isolamento social de “projetos de ditadores
nanicos”.
“O pessoal não tem que ter medo da realidade, eu
falei lá atrás que ia pegar uma grande quantidade de
gente, vamos tomar cuidado dos mais idosos, os que
possuem comorbidades e vamos enfrentar”, disse o presidente durante visita às obras de recuperação da pista
principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Atualmente, o Brasil possui mais de 125 mil mortos
pela covid-19 Bolsonaro afirmou que a retomada do
País não será rápida, mas que espera que o processo
não seja “tão demorado assim”. “Esperamos que volte
à normalidade o País... Eu digo o mais rápido porque
não vai ter como ser rápido, mas não tão demorado
também.”
Ele afirmou, ainda, que nos últimos meses apareceram “projetos de ditadores nanicos” em Estados e
Municípios em referência a medidas de isolamento.
“Alguns governadores, quero deixar claro, queriam
proibir pousos. Alguns governadores fecharam rodovias
federais, como o Pará, por exemplo, e tiraram o poder
de resolver as questões como eu achava que devia resolver. Como alguns me acusam de ditador, os projetos
de ditadores nanicos que apareceram no Brasil afora,
não só em áreas estaduais, mas municipais também.
Fica de ensinamento essa pandemia aí.”

Cidades
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Vacina russa será submetida à Anvisa até
o ﬁm de setembro e logo chega à população
NO PRÓXIMO ANO
Uma vez comprovada a eficácia nos testes,
o que deve acontecer 60 dias depois do começo
da imunização nos voluntários, haverá um novo
pedido de registro na Anvisa para vacinação
efetiva em território nacional. As primeiras
doses serão importadas. Como o protocolo
envolve transferência de tecnologia, num segundo momento haverá produção em território
nacional por parte do Tecpar. A estimativa é de
que isso ocorra apenas no segundo semestre
de 2021. “Para produção com transferência de
tecnologia teremos que fazer adequações. Já
tivemos acesso aos insumos necessários, tanto
para as plantas de fabricação, adaptação de
biorreatores, novos processos de centrífuga
e cromatógrafos. Tivemos acesso técnico das
reais necessidades”, arrematou Callado. Ele
também destacou que parte dos insumos está
disponível no Brasil e parte será importado.
Tecnologia do Paraná ajuda na pesquisa e produção da vacina contra a covid-19

dade que temos com a
Rússia. Hoje está bem
evidenciado, é um dia
importante para a continuidade dos trabalhos.
Em ciência buscamos
evidências. Estamos em
busca delas desde que o
Governo do Paraná e o
Tecpar entraram nesse
processo”, disse Callado.
Ele também ressaltou
que o projeto é importante para o País porque
o Paraná será a porta
de entrada do eventual
imunizante no Brasil. O

Ministério da Saúde tem
acompanhado a evolução
das tratativas entre o
Instituto Gamaleya e o
Tecpar.
“Recebemos há 18 dias
os resultados das fases 1
e 2. Eles foram traduzidos
e começaram a ser interpretados pelas nossas
equipes técnicas. Nos
pautamos pelo termo de
confidencialidade para
não fazer a divulgação,
era importante que ela
fosse feita pelos detentores da tecnologia”, desta-

Pandemia piorou quadro e procura
em alguns casos está em 50%
Rio, (AE) - Os números
parciais de cobertura vacinal
para 2020 indicam que a
pandemia pode ter reduzido
ainda mais a procura por
imunização no País. Dados
preliminares do Ministério
da Saúde obtidos pelo Estadão apontam que a maioria
das vacinas infantis registrou, no primeiro semestre
do ano, coberturas na faixa
dos 50% a 60%, informa a
Agência Estado.
A cobertura da BCG para
o período de janeiro a junho
está em apenas 57,4%. A da
poliomielite alcançou somente 59,5%. A da tríplice viral,
que protege contra sarampo
e outras duas doenças, está
em 64,3%. A dose da vacina
da hepatite B dada aos recém-nascidos teve apenas
50,5% da meta alcançada.
Os dados ainda não são
os finais pois os gestores
municipais, responsáveis
por executar as ações de
vacinação, têm até março do
ano seguinte para registrar
no sistema federal todas
as doses aplicadas. Mas
especialistas em imunização
e o próprio Ministério da
Saúde já veem o cenário

com preocupação. A pasta
prepara uma campanha de
multivacinação para outubro
para tentar colocar em dia as
doses em atraso.
Para Isabella Ballalai,
vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Imunizações
(SBIm), mesmo com o prazo
prolongado dado aos gestores, é incomum ver coberturas tão baixas nesta época
do ano “Mesmo que eles
tenham meses para notificar,
os índices parciais não costumam destoar tanto dos que
vemos no fim do ano. Acredito que tenha um impacto,
sim, da pandemia. Muitos
estão adiando a vacinação
com medo do vírus”, diz.
O medo dos pais de levarem as crianças aos postos
de saúde em meio à pandemia é a principal razão para
as baixas coberturas, diz.
Mas problemas nas notificações das doses dadas também podem estar afetando
os números. “Os sistemas de
registro são complexos, nem
sempre funcionam. No meio
da pandemia, a prioridade
de atendimento era outra e
pode ser que algumas doses
dadas não tenham sido noti-

ficadas ainda”, explica Alessandro Chagas, assessor
técnico do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems).
Isabella destaca o risco
de retomada das aulas presenciais com os calendários
de vacinação atrasados.
“Neste ano, mesmo com
todo mundo isolado, tivemos 7 mil casos de sarampo. Imaginem se as crianças
estivessem indo nas escolas. É muito preocupante. É importante que nos
protocolos de retomadas
das aulas, esteja como um
dos pontos fundamentais a
atualização das doses em
atraso”, diz ela.
Questionado sobre os impactos da pandemia na adesão à vacinação, o Ministério
da Saúde afirmou que foram
mantidas e prorrogadas as
estratégias de vacinação
contra o sarampo em pessoas de 20 a 49 anos e outras
ações serão realizadas no
segundo semestre, como as
campanhas nacionais de
vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para
a atualização da situação
vacinal.

País tem piores índices de cobertura da
série histórica nas principais vacinas
São Paulo, (AE) - Sete das
nove vacinas indicadas para
bebês tiveram em 2019 os piores índices de cobertura pelo
menos desde 2013 no País,
informa o jornal O Estado
de S. Paulo em alguns casos,
como os dos imunizantes
contra tuberculose (BCG) e
poliomielite, o porcentual de
crianças vacinadas em 2019
foi o menor em mais de 20
anos, segundo dados oficiais
do Programa Nacional de
Imunizações (PNI) tabulados
pelo Estadão no portal Datasus, do Ministério da Saúde.
Nenhuma das nove vacinas
atingiu a meta prevista pelo
governo. Quatro delas tiveram
os piores resultados da série
histórica.

A queda na cobertura
vacinal já vinha sendo observada em anos anteriores,
mas atingiu patamares ainda
mais preocupantes no ano
passado. A BCG, por exemplo,
dada aos recém-nascidos na
maternidade, teve a menor
cobertura da série histórica,
divulgada desde 1994. Com
85,1% dos bebês vacinados em
2019, foi a primeira vez em 25
anos que ela não alcançou a
meta federal de ter 90% dos
recém-nascidos protegidos.
Outra vacina que tradicionalmente registrou altas
coberturas no País e sofreu
queda na adesão foi a da
poliomielite. No ano passado,
82,6% das crianças tomaram
a dose, o menor índice desde

1997. A vacina contra a hepatite B, dada ainda nos primeiros
30 dias de vida, registrou a
pior taxa de cobertura vacinal
desde 2014, ano em que foi
incluída no SUS: 77,5%.
O imunizante contra meningite C e a vacina pentavalente tiveram, em 2019,
as menores taxas de adesão
desde 2011 e 2013, respectivamente, primeiro ano completo em que estavam disponíveis na rede pública. A
primeira registrou cobertura
de 85,6% no ano passado. A
segunda, que protege contra
difteria, tétano, coqueluche,
hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza
tipo b, alcançou taxa de
apenas 69,6%.

cou Callado. “Existe uma
boa taxa de confiabilidade nessa vacina. Essa
publicação ainda passará pelas avaliações dos
pares, dos cientistas, da
comunidade internacional. Mas a confiabilidade
é bastante ampla”.
PRÓXIMAS ETAPAS
Depois do envio do protocolo de ensaio clínico e
da aprovação da Anvisa
e da Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (Conep), os testes no Paraná
devem envolver cerca de

dez mil pessoas. Serão
duas doses intervaladas
por 21 dias, prioritariamente para profissionais
de saúde dos hospitais universitários e eventualmente para grupos de risco
(diabéticos e hipertensos).
A faixa etária ainda não foi
definida. Os testes devem
começar em outubro.
Esse primeiro dossiê de
desenvolvimento de medicamento que será levado
à Anvisa trará informações completas da Sputnik
V, desde características

físicas e químicas a propriedades organolépticas
(relacionadas aos órgãos
dos sentidos), passando,
ainda, por tipo da embalagem e histórico do desenvolvimento do projeto.
“Temos que ter a fase 3
e os primeiros resultados
divulgados no Brasil. Essa
fase precisa comprovar os
dados e a segurança das
fases 1 e 2. As doses da
fase 3 não serão compradas, serão encaminhadas
pelo Instituto Gamaleya”,
disse Callado.

Produtividade com
Normas Regulamentadoras
Por Sistema Fiep

As Normas Regulamentadoras
(NRs) direcionam e orientam a
promoção da integridade física
e psíquica dos trabalhadores,
trazendo produtividade às empresas. Considerando o cenário
atual que demanda atitudes
responsáveis e coletivas para
minimizar os impactos da pandemia, o Sistema Fiep, com a
chancela do Sesi e do Senai,
passa a ofertar alguns de seus
cursos já conhecidos de Normas Regulamentadoras de forma online – ao todo, são sete
cursos relacionados a NRs específicas, que além de atenderem
às questões legais, auxiliam na
retomada das indústrias.
“O Sistema Fiep preza por uma
indústria segura e saudável e,
atento às mudanças e inovações necessárias neste momento, oferece soluções para reduzir
custos, minimizar as situações
de risco, acidentes ou doenças
de trabalho, contemplando as
necessidades reais das empre-

sas e os trabalhadores”, afirma
Rosangela Isolde Fricke, gerente
executiva de Segurança e Saúde
do Sistema Fiep.
As aulas são transmitidas ao
vivo via internet e, conforme
a necessidade, aulas práticas
são realizadas na empresa, com
grupos pequenos de alunos.
“O objetivo é garantir capacitação com qualidade mesmo em
tempos de isolamento social
para que as indústrias utilizem
esse método online para potencializar suas ações, além de
treinar um maior número de
colaboradores”, explica Diego
Ramos Alves, Coordenador de
Tecnologias Educacionais Digitais do Sistema Fiep.
Os cursos selecionados são
aqueles com grande demanda
da indústria: NR-05 (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA), NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual
– EPI), NR-10 (Reciclagem – Segurança no Sistema Elétrico

de Potência e em Suas Proximidades), NR-10 (Reciclagem
– Segurança em Instalações e
Serviços com Eletricidade), NR18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção), NR-33 (Atualização para Trabalhadores Autorizados e Vigias em Espaços Confinados) e NR-33 (Atualização
para Supervisores de Entrada
em Espaços Confinados).
As NRs são obrigatórias e garantem que sejam estabelecidos
procedimentos de prevenção
de acidentes e dispositivos de
proteção individual e coletiva.
“O foco na prevenção e minimização dos riscos e na redução de
custos com multas e afastamentos, gera maior produtividade e
competitividade, ajudando a impulsionar a retomada da indústria paranaense nesse momento”, complementa Rosangela.
Mais informações para empresas interessadas: sistemafiep.
com.br/nrs.

Crédito da foto: Divulgação

Curitiba - O Governo
do Paraná submeterá o
protocolo de validação da
fase 3 de estudos clínicos
da vacina russa Sputnik V no País à Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) até o
final de setembro. Depois
de aprovado pelos órgãos
regulatórios, a previsão
é que o início dos testes
aconteça até o final de
outubro.
Essa programação das
etapas foi confirmada
nesta sexta-feira pelo
diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar), Jorge
Callado. Ele explicou a
parceria em entrevista
coletiva após a publicação de um estudo com
resultados preliminares
publicado na revista
científica The Lancet,
que reconhece uma boa
resposta imune dos 76
participantes das fases 1
e 2. O diagnóstico sugere
que a vacina produz uma
resposta das células T (de
defesa) dentro de 28 dias.
“O material prévio encaminhado pelos russos
ao Tecpar já demonstrava
resultados promissores.
Mas não havíamos anunciado formalmente pelo
termo de confidenciali-

Cursos do Sesi e do Senai ajudam a aumentar a produtividade das indústrias
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ICOLUNA NATUREZA

Fotos: Sergio Vercezi Filho

1

2

3

5

6

Umuaramense
flagra Onça Pintada
atacando jacaré
A coluna “A NATUREZA COMO ELA É” destaca neste fim de semana
o flagrante fotográfico
feito pelo umuaramense
Sérgio Vercezi Filho no
Pantanal. Ele estava fotografando a paisagem,
seu hobby, quando se
deparou com o ataque
da Onça Pintada contra
um jacaré. Ele diz que
as imagens impressionam pela força, onde a
luta pela sobrevivência
opõe dois grandes predadores.
Foi no Rio Cuiabá,

U

N

perto de Porto Jofre,
divisa MT/MS. Sérgio
visitava o local pela primeira vez em busca de
imagens da Onça Pintada para o livro Bacia dos
Bichos.
Sérgio, você suspeitou que a onça atacaria
o jacaré?
- Passava um pouco
das 13 horas quando
avistamos o felino em
seu comportamento de
caça, percorrendo e
observando a margem
esquerda do Rio Cuiabá.
Vimos logo à frente um

I

V

E

R

S

jacaré que se aquecia
desavisado da presença
da predadora. Preparamo-nos para registrar o
ataque. A Onça saltou
longe para alcançar o
réptil já dentro do rio,
enquanto disparávamos
nossas câmeras. A grande batalha se seguiu
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Depois do colossal
embate a vencedora finalmente imobilizou sua
presa e a arrastou para
longe. Nós, atônitos, retiramos nosso barco para
uma sombra tranquila,
onde permanecemos
calados por vários minutos, rememorando cada

N

A

E

N

S

fotograma registrado,
não apenas na câmera,
mas principalmente na
nossa memória.
Sigam Sérgio Vercezi
no instagram e confiram
essas e outras fotos da
natureza
@sergiovercezi

E

UNIPAR

MICROFONE ABERTO

Rádio Universitária Paranaense amplia
o debate com programas ao vivo
Saúde, esporte, economia são alguns dos assuntos que enriquecem os
programas do veículo de comunicação da Fundação Cândido Garcia
Desde que foi inaugurada, em 2005, a
Rádio Universitária Paranaense segue
firme com sua proposta educativo-cultural,
alicerçada numa programação eclética, que
mescla música, poesia, notícias e debates,
traduzindo-se num espaço valoroso de
difusão de conhecimentos.
A RUP é também um espaço aberto para
estágio acadêmico, de alunos dos cursos
de Publicidade e Propaganda e Produção
Audiovisual da Universidade Paranaense,
e como sugere seu slogan – ‘A rádio feita
por você’ – para quem da comunidade,
acadêmica e externa, tiver interesse em
participar, elaborando e apresentando
programa.
Com ênfase na MPB, na esfera musical,

por quase sete minutos. Os animais lutavam
dentro da água numa
cena incrível. Embora
os ataques ocorram diariamente na natureza
é muito difícil presenciar algo assim e, mais
complicado, registrar
a ação.

a grade da emissora contempla vários
gêneros, que vão do rock ao country, além
do sertanejo, caipira, samba, forró e blues.
E, ainda, a música clássica, que embala o
horário do almoço.
Em programas de entrevistas e
informativos, os assuntos mais relevantes
do momento ganham projeção,
reafirmando o papel do rádio na difusão
de saberes importantes para o crescimento
intelectual e emocional das pessoas.
Ao todo, são mais de vinte programas; a
maioria é gravada, mas a grade contempla
alguns ao vivo, que vêm despertando a
atenção dos ouvintes. É o caso de Saúde
em Foco, Contraponto, Os Bons de Bola e
The Blues is Alright.

Contraponto
É um programa de entrevistas
focado em negócios. Conduzido pelo
professor Bruno Oliveira, que é mestre
e especialista na área de gestão, e
pelo administrador de empresas e
especialista em Qualidade Total Luis
Felipe Paro de Oliveira, tem por objetivo
repassar informações sobre diversos
assuntos do mundo corporativo e
destacar casos de sucesso. O programa
é semanal [vai ao ar toda terça, às 18h]
e faz parte das ações do ‘Unipar Talks’
do Ciape (Centro Integrado de Apoio
a Projetos Empresariais), projeto de
extensão universitária da Unipar, do
qual Bruno é coordenador multicâmpus.

Luis Felipe e Bruno com o professor
Thiago Martins, no Contraponto:
parceria no microfone rende
momentos de informação e reflexão

The Blues is Alright
No comando de Luis Fernando, o
programa dedicado ao blues ganha
espaço expressivo e a audiência de fieis
admiradores pelo gênero musical, criado
pelo povo afro-americano nos Estados
Unidos. O trabalho de Lipe, como é
chamado pelos amigos, vai além da
locução; ele também faz a seleção das
canções para tocar e a pesquisa, para
munir o programa com relatos históricos
e referências sobre cada uma, bem como
de seus autores e intérpretes. Vai ao ar às
terças, às 20 horas.
Os Bons de Bola
O programa tem como mediador Luis
Felipe e reúne três amigos apaixonados
por esportes: o professor Emerson,
o médico Pedro Victorino Neto e o
advogado José André Ramos Peres. Toda
segunda, a partir das 18h, entram no ar
com convidados e debatem assuntos do
momento voltados a todas as atividades
desportivas. Informam e opinam,
mantendo um clima cordial e divertido.
Saúde em Foco
Com o nome diz, o programa debate
saúde, bem-estar, educação em
cuidados e prevenção de doenças e
outros temas relacionados. Luis Felipe
também é o âncora do programa,
junto com o professor e pesquisador
da Unipar, Emerson Botelho. Os
entrevistados são professores da Unipar
dos cursos da área e profissionais
da cidade, como médicos, dentistas,
enfermeiros, nutricionistas, que são
referência no assunto da pauta. Vai ao
ar às quintas, às 18h.

PET Ilustrado
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SEU PET NO ILUSTRADO
DOCE AMORA

O simpático buldogue francês é um cão que adora brincar e precisa de recreação diária para ser feliz

IQUAL A SUA RAÇA?

Conheça o simpático,
engraçado e carismático
buldogue francês
Pequeno, forte, cara amassada, brincalhão, engraçado,
carinhoso, companheiro são
predicados que vê automaticamente a nossa cabeça quando
olhamos para o simpático
buldogue francês. Esse cão
criado inicialmente na Inglaterra para ajudar a conter bois
quando eram encaminhados
para o abate, hoje é um ‘queridinho’ entre as pessoas que
procuram por um animal de
estimação.

GATOS E ABRAÇOS
Os gatos são felinos conhecidos por sua independência. Apesar de serem peludos fofos que dão
vontade de abraçar, cuidado! Eles não coﬆumam
goﬆar muito desse carinho. Há exceções, mas para
não acabar com um bichano irritado ou mesmo que
te arranhe, respeite o limite que o gato impõe.

BULDOGUE FRANCÊS
Mas nem tudo são flores
para quem escolhe esse cão
em específico. Ele requer uma
série de cuidados intensos
para garantir uma vida longa
e saudável e é teimoso pra
caramba. Por causa disso,
alguns chegam até a duvidar
da sua inteligência. Com isso,
dependendo do seu humor,
ele pode simplesmente ignorar uma ordem do tutor e
continuar fazendo o que bem
entender.
LEITOR DO ILUSTRADO
Essa é uma prática comum que o leitor do jornal
Umuarama Ilustrado, Valdecir
Maximo da Hora, de 51 anos,
conhece bem. Entre seus companheiros de casa há quatro
simpáticos buldogues francês.
Essa realidade de que esses bichinhos lindos também
podem destruir, o levou a questionar uma matéria intitulada
“Qual a sua raça” publicada
na edição do último dia 23
de agosto na Coluna Pet do
Ilustrado.
POPULAR
A nota apresentava o Buldogue Francês como “Uma
raça de cachorro que se tornou muito popular nos últimos
anos foi o Buldogue Francês.
Seu rosto franzino e suas
orelhas pontudas os tornaram
uma das raças mais adoráveis
de cachorros. Eles também
são ótimos animais para apartamentos e espaços menores”.
ANSIEDADE
Segundo Valdecir, a história é um pouco diferente. Seus
companheiros Júnior, Zeus,
Michele e Bruna literalmente
comeram a casa.
“Eles comeram até o reboco da parede. Tenho quatro e
posso dizer com toda a certeza
que eles não são animais para
pequenos espaços e necessitam de bastante exercício.
Eles ficam estressados se
não se exercitarem. São uns
amores”, afirmou Valdecir,
que ainda divida a residência
com a esposa, Sandra e outros

Eu sou a Amora. Sou uma gigante e simpática
boxer branca de quatro anos que adora um carinho
e dormir com uma das minhas tutoras. Literalmente
dividimos a cama e ela nem liga por eu roncar. Em
troca a aqueço no inverno e dou umas lambidas para
a acordar de manhã.
Na verdade eu amo um colinho e nem imagino porque reclamam quando pulo no sofá e me aconchego
entre eles...só porque fica um pouco apertadinho...
mas o amor é assim mesmo, tem que ser agarradinho, né?!

HORA DE ACORDAR

O leitor do Iluﬆrado Valdecir Máximo da Hora com dois dos quatro buldogues francês que
cria: Michele e Bruna.
seis cachorros (4 pequenezes,
um pinscher e um sem raça
definida) completam o time.
LÍDER DA MATILHA
De acordo com o etólogo
clínico e pós-graduado em
manejo comportamental de
cães e gatos pela Pontifícia
Universidade Católica do
Paraná (PUC-PR), mestre
em comportamento equino
pela Universidade do Sul da
Califórnia e membro do Instituto de Saúde e Psicologia
Animal (INSPA) e da Associação Brasileira de Medicina
Veterinária Comportamental
(ABRA MEVEC) e vistoriador
oficial de ninhadas da Confederação Brasileira de Cinofilia
(CBKC), Luiz Augusto Santos
Rodrigues, o buldogue francês
é um cão forte, determinado,
muito teimoso e ansioso e

cheio de problemas de saúde
específicos da raça.
Mas esse especialista em
comportamento animal que
garante que tem salvação, mas
para isso, além de atividade
física diária, o cãozinho precisa entender que o líder da
matilha é o tutor e os limites
devem existir para garantir
uma vida feliz e alegre para
o bichinho.
RECREAÇÃO
A recomendação do especialista é que seja pelo menos
uma hora de recreação todos
os dias, de preferência em
ambientações diferentes, com
intervalos para descanso.
Por causa do focinho chato,
o buldogue francês está na
relação de raças denominadas
braquicefálicos. Isso quer
dizer que ele tem dificulda-

des para respirar e se cansa
rapidamente. Ele também não
gosta do calor e o nosso clima
é pra lá de quente. Por ser
um cachorro com tendências
cardiopatas, calor excessivo
pode matar o animal. E isso
não é brincadeira.
ADOTAR
Portanto, antes de escolher
adotar um buldogue francês
analise bem antes de decidir,
uma vez que como salientou
Luiz Rodrigues, essa não é
uma raça para qualquer um.
Vai exigir cuidados diários
com a higiene, atividades
recreativas na medida certa e
com certeza muitas visitas ao
veterinário. A compensação
é um companheiro disposto a
brincar a todo momento e que
simplesmente adora ficar ao
lado do tutor.

CARACTERÍSTICAS DO BULDOGUE FRANCÊS:
* Temperamento amigável e brincalhão;
* Sociável com outros animais, desde que a convivência comece
cedo;
* O focinho achatado causa sérios problemas respiratórios;
* Não tolera climas quentes;
* Tende a ter problemas do coração;
* Muito teimoso;
* Forte, de pequeno porte, pode pesar de 6 quilos até 15 kg com
altura média de 30 cm;
* Pelagem curta;
* Cão de caça, exige recreação diária de ao menos 1 hora;

Você goﬆa de ser cutucado para acordar?
Duvido. E o pet também não. Quando ele eﬆiver
dormindo, nada de chegar dando toques ou cutuções.
Eles não goﬆam. O ideal é chamá-lo pelo nome ou
fazer algum barulho. Mas cuidado, isso não quer dizer eﬆourar um rojão. Os cães principalmente, tem
uma audição muito acurada e barulhos altos podem
asuﬆá-los.
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IDEU RUIM

Dupla acaba presa após tentar roubar
2 carros em Cruzeiro do Oeste
Um homem de 26 anos e
um adolescente de 17 anos
foram presos em flagrante
acusados de tentar roubar
dos veículos durante a noite
desta sexta-feira (4), na
área urbana de Cruzeiro
do Oeste, a 30 km de Umuarama, segundo a Polícia
Militar.
PISTOLA
Com os suspeitos a polícia encontrou uma pistola
nove milímetros carregada
e diversas braçadeiras que
seriam usadas para imobilizar a vítima e uma moto
Honda Biz vermelha, usada
nas abordagens, segundo a
PM. Ambos foram levados
para a delegacia da Polícia
Civil de Cruzeiro do Oeste.
O Conselho Tutelar de Tuneiras acompanharam a
situação.
TUNEIRAS
Segundo a polícia,
ambos são moradores de
Tuneiras do Oeste. Na residência do suspeito de
26 anos os policias ainda

CIDADE

Condutor
é preso
embriagado
após bater
carro em
moto parada
Um homem de
51anos foi preso em
flagrante acusado
de embriaguez ao
volante, por volta
das 19h10 desta
sexta-feira (4), na
avenida Rio Grande do Norte, em
Umuarama. O exame do etilômetro
aferiu resultado de
1,48 miligramas de
álcool por litro de
sangue.
Segundo a Polícia Militar, ele conduzia um Fiat Uno
e bateu em uma
motocicleta que estava estacionada.
Ainda segundo os
policiais, o homem
apresentava sinais
de estar embriagado. Após realizar o
teste do bafômetro
ele acabou sendo
conduzido até a delegacia da Polícia
Civil.

localizaram uma porção de
maconha. Ele será acusado
ainda de corrupção de menores, porte ilegal de arma
de fogo, infração de trânsito
(o condutor da moto Honda
Biz era o adolescente) e
tentativa de assalto.

garupa, de 26 anos, portava
na cintura a pistola e nos
bolsos duas braçadeiras,
que segundo relatou para
os policiais, seria usado
para imobilizar as vítimas
do roubo. Em buscas no
bagageiro da moto, mas
três braçadeiras foram
encontradas, além de dois
aparelhos celulares.

ROUBOS
De acordo com a Polícia Militar as tentativas
de roubo começaram por
volta das 21 horas. A dupla
de assaltantes, usando
a motocicleta, tentaram
render o condutor de uma
caminhonete Toyota Hilux
branca, na avenida Paraná. A vítima, entretanto,
conseguiu fugir, impedindo
o roubo.
CAMINHONETE
Quando os policiais já
realizam buscas pelos ladrões, chegou a informação
da segunda tentativa de
roubo, ocorrida na avenida
São Paulo, próximo já a PR323. A dupla tentou render
novamente o condutor de
uma caminhonete, desta

Com os suspeitos a polícia apreendeu uma pistola municiada, braçadeiras e celulares (foto
divulgação Polícia Militar)

vez uma Ford F-250 prata.
Sem sucesso, fugiram rumo
a rodovia.

ABORDAGEM
A PM os encontrou próximo ao posto de combus-

PRE apreende 125 quilos
de maconha em Perobal
A Polícia Rodoviária
Estadual (PRE) apreendeu
125,2 quilos de maconha
durante a madrugada deste
sábado (5) na PR-323, em
Perobal. A droga estava em
um Fiat Pálio que estaria
‘baixado’ junto ao Detran,
segundo a polícia. O condutor conseguiu fugir após se
embrenhar em mata após
perseguição da polícia.

Segundo a PRE, a equipe
da Rotam realizava fiscalização na pista quando avistou o Fiat Pálio e tentou a
abordagem. O condutor não
obedeceu e fugiu sentido a
Umuarama. Foi iniciado o
acompanhamento e cerca
de dois quilômetros após
o condutor abandonou o
carro na margem direita da
rodovia e se embrenhou em

meio ao matagal.
Durante vistoria no veículo os policiais encontraram
a maconha. Ao checarem
o veículo, que apresentava
sinais de adulteração, confirmaram que o carro seria
baixado junto ao Detran e
original de Londrina.
A droga e o carro foram
entregues na delegacia da
Polícia Civil de Umuarama.

tível Cruzeirão e foi feita a
abordagem. O adolescente
conduzia a motocicleta e o

RECEPTAÇÃO
Segundo a Polícia Militar, os criminosos contaram
que o plano era roubar uma
caminhonete e levar para
Santa Catarina, onde o veículo seria repassado para
um receptador. Como havia
a suspeita de que haveria
mais dois carregadores
de pistolas municiados, a
equipe pediu o apoio dos
policiais de Tuneiras do
Oeste, para realizar vistoria nas casas dos suspeitos.
No quarto do homem
de 26 anos foi encontrado
encima de uma cômoda,
em seu quarto, um saco
plástico com 16 gramas de
maconha.

Projeções para a inflação
de 2020 sobem, apoiadas
pela alta dos alimentos
Com a forte demanda da China por alimentos, a
consolidação do câmbio no patamar de R$ 5,30 está
pressionando os preços dos alimentos para os brasileiros. Isso já faz os economistas revisarem para
cima as projeções de inflação do ano e provoca uma
queda de braço entre supermercados e fornecedores
para tentar frear os repasses, num momento em que
o consumo está fraco.
“A minha expectativa era de que a inflação ao
consumidor ficasse até abaixo de 2%. Agora estou
revendo para 2,3%, estou chegando no piso da meta”,
diz o economista André Braz, coordenador do Índice
de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas.
ALTA DA COMIDA
O economista Fabio Silveira, sócio da MacroSector,
que antes projetava inflação do ano em 2,7%, está
revendo para 3,3% por causa da alta da comida. Braz
observa que os preços dos alimentos no atacado subiram 15,02% em 12 meses até agosto. Os alimentos no
varejo no mesmo período aumentaram 8,5%, um pouco
mais da metade. “Alimento foi o grupo que mais subiu
no varejo “
SUPERMERCADOS
Essa alta vem sendo sentida pelos supermercados
que nesta semana enviaram comunicado para Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), denunciando
os reajustes de preços de arroz, feijão, leite, carne e
óleo de soja. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a alta tem sido generalizada e repassada
pelas indústrias e fornecedores.
“A partir do final de agosto, começamos a perceber
uma elevação muito grande nas tabelas, na faixa de
20% para óleo de soja e arroz”, diz o presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Ronaldo
dos Santos. Ele conta que o setor também procurou o
Ministério da Agricultura para tentar retirar tarifas
de importação, especialmente do arroz, de 8%. Mas a
decisão do ministério, segundo Santos, foi não mexer,
por enquanto na alíquota.
Santos diz que no momento não vê risco de desabastecimento e que o setor recorreu ao governo porque
não quer ser responsabilizado pelas altas de preços.
“Compramos e repassamos.”

Servidor ainda poderá perder privilégios com o pacto federativo, diz senador
O governo do presidente
Jair Bolsonaro enviou ao Congresso a proposta de reforma
administrativa preservando
os atuais servidores, mas a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do pacto federativo conterá medidas que vão
atingir o funcionalismo atual
e os salários mais altos.

automáticos de cortes de despesas, que alcançam em cheio
os gastos com a folha de pessoal.”Tem que tirar gordura,
tirar privilégio. Não tem onde
correr mais”, diz Bittar, que
comanda a dupla função de
ser o relator da PEC do pacto
federativo e também do Orçamento de 2021.

SUPERSALÁRIOS
O senador Marcio Bittar
(MDB-AC) antecipou que o
seu parecer vai deixar claro o
que pode ou não ficar fora do
teto remuneratório do serviço
público, justamente para acabar com os supersalários que
existem hoje no País.

PEC
Segundo Bittar, a PEC pode
incluir pontos que foram desidratados na reforma administrativa. “Elas se completam e
se melhoram”, afirma o relator.
“A máquina pública se agigantou tanto que está ‘comendo’ a
sociedade.”

GATILHOS
A PEC também permite
o acionamento de gatilhos

TETO
Hoje, o teto remuneratório
- que determina que nenhum

salário do serviço público seja
superior ao dos ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF), equivalente a R$ 39,2
mil mensais - é burlado pelas
chamadas verbas indenizatórias, que são pagas por fora do
salário fixo.

LEVANTAMENTO
Um levantamento está
sendo feito para estimar o
potencial de economia em todo
o País, mas a tarefa de fazer
as contas esbarra na falta de
transparência sobre os dados,
principalmente no Judiciário.

AUXÍLIOS
O texto vai prever todas
as verbas que não serão consideradas no teto: adicional
de férias, o 13º salário, ajuda
de custo em caso de remoção,
diárias e transporte em deslocamento. Os demais auxílios
e adicionais salariais terão
que ficar dentro do teto e não
servirão para incrementar
os salários. Na prática, essa
medida vai reduzir os penduricalhos e os gastos com
pessoal.

BENEFÍCIOS
Os auxílios só poderão
ser instituídos por lei específica e não apenas por
resolução, como tem acontecido no País. As regras
valerão para Estados, União
e municípios. Bittar informou também que a PEC vai
acabar com a possibilidade
de férias acima de 30 dias.
Para o relator, é possível
conciliar as duas propostas,
a do Pacto e a da reforma
administrativa.

ESTABILIDADE
“Na verdade, quando o governo faz questão de dizer que
não atinge os atuais servidores, está basicamente falando
da estabilidade do emprego.
Tirando a estabilidade, tudo
aquilo que o governo fala de
privilégios é agora”, ressalta.
O governo federal poderá
acionar os gatilhos no ano de
promulgação da PEC e nos
dois anos subsequentes, caso
a regra de ouro seja quebrada.
Essa regra, que impede que
o governo faça dívida para
pagar despesas correntes, já
está sendo descumprida. Os
gatilhos ficaram acionados
para garantir o cumprimento
do teto de gastos, que limita o
avanço das despesas à inflação
e é considerado ameaçado por
economistas.

ESTADOS
Para Estados e municípios,
os gatilhos serão acionados
quando a despesa corrente
líquida ultrapassar 95% da
receita. Entre as medidas de
contenção estão a proibição de
criação de cargo, emprego ou
função, alteração nas carreiras
de servidores que implique
em mais gastos e a vedação
à criação de bônus salariais e
auxílios.
VEDAÇÃO
A PEC vai vedar a concessão de garantias da União
nos empréstimos concedidos
Estados e municípios, quando o
Tesouro fica de fiador em caso
de calote nos pagamentos. A
medida vale a partir de 2026. A
única exceção é o aval da União
para empréstimos externos.
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IDE OLHO NA ARBITRAGEM

Após polêmica com VAR, São Paulo
enfrenta o Fluminense de olho no líder
São Paulo, (AE) - O São
Paulo tenta esquecer a polêmica com o VAR para voltar
a vencer neste domingo, no
duelo contra o Fluminense,
no Morumbi. Na rodada
passada, a equipe paulista
teve gol polêmico anulado,
perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG e teve interrompida
a sequência de três vitórias
no Brasileirão.
O São Paulo está a três
pontos do líder Internacional, mas é improvável que
assuma a liderança nesta
rodada. Para isso, precisaria vencer o Fluminense,
ver o Inter perder para o
Bahia e tirar oito gols de
saldo.
Para a partida contra
o Fluminense, o técnico
Fernando Diniz deve contar
com a volta de Reinaldo,
que estava gripado. O lateral-esquerdo realizou dois
testes para o novo coronavírus, ambos com resultado
negativo.
Apesar de estar de olho

EM CURITIBA

Atlético-MG
encara o
Coritiba para
se consolidar
entre os
primeiros
Belo Horizonte (AE)
- Depois de reencontrar
o caminho da vitória ao
derrotar o São Paulo
na rodada passada, o
Atlético-MG vai ao Couto
Pereira enfrentar o Coritiba, neste domingo, às
20h30, pela oitava rodada
do Campeonato Brasileiro. O time mineiro mira a
vice-liderança.
Intenso e agressivo,
como gosta o técnico
Jorge Sampaoli, o Atlético teve boa performance diante do São
Paulo. Passou sufoco no
começo do jogo, mas depois deslanchou e agora
busca o segundo triunfo
consecutivo para ganhar
fôlego na briga entre os
primeiros. No momento,
a equipe soma 12 pontos.
Além dos lesionados
Nathan e Diego Tardelli, Sampaoli segue com
o desfalque de Réver.
Gripado e indisposto, o
zagueiro não atuou na
última quinta e também
não enfrentará o Coritiba. Ele testou negativo
para a covid-19 e permaneceu em Belo Horizonte.
Seu substituto, mais uma
vez, será Igor Rabello,
que herdou a faixa de capitão e se entendeu bem
com o paraguaio Junior
Alonso.A tendência, com
isso, é de manutenção
dos cinco jogadores de
defesa. Na direita, Mariano tem se consolidado
entre os titulares, mas
Guga está na briga para
voltar ao time.
No meio-campo, o
trio formado por Allan,
Jair e Alan Franco deve
permanecer. Os três se
destacaram no triunfo sobre o São Paulo,
especialmente os dois
últimos, que foram às
redes. O equatoriano
teve dia de artilheiro e
marcou dois, feito inédito
em sua carreira.
Dessa maneira, a
principal dúvida está no
ataque. Portanto, Keno e
Eduardo Sasha têm sido
titulares e é muito provável que sigam na equipe. Resta saber quem
será o terceiro atacante.
A tendência é de que
Marquinhos ganhe uma
oportunidade.

Equipe do São Paulo joga de olho na arbitragem, após ser prejudicado contra o Atlético MG

no líder, o São Paulo também se preocupa com a
chegada do Fluminense.
Nos últimos jogos, a equipe
carioca venceu dois e empatou um. Apenas dois pontos
separam os times na tabela.
Para o jogo deste domingo,

Fred, Luiz Henrique e Wellington Silva brigam por
uma vaga no ataque titular
do Flu.
Fluminense sem Evanilson
Depois de tropeçar contra o Atlético-GO e perder

a chance de ser vice-líder
do Campeonato Brasileiro,
o Fluminense vai buscar
fora de casa os pontos que
perdeu no Maracanã.
No jogo, válido pela oitava rodada, o objetivo do
Flu, que soma 11 pontos,

é voltar a figurar entre os
quatro primeiros. Na última
quarta, o time tricolor vencia o Atlético-GO por 1 a 0,
mas teve Hudson expulso
na primeira etapa e levou o
empate no segundo tempo.
“São pontos que têm
que buscar fora de casa.
Não pode deixar escapar,
ainda mais após o empate
com o Atlético-GO em casa.
A gente precisa dessa vitória”, disse o goleiro Marcos
Felipe, titular nos últimos
dois jogos em razão de um
desconforto muscular de
Muriel.
Hudson não é o principal desfalque. A baixa
mais sentida é o atacante
Evanilson, que levou o terceiro amarelo e cumprirá
suspensão. O técnico Odair
Hellmann tem como opções
Fred e Luiz Henrique. O
veterano é o substituto
natural de Evanilson. Já o
jovem atua pelos lados. Se
ele for escolhido, quem fará
a função de centroavante é

Jogos de hoje
Bragantino X Palmeiras
São Paulo X Fluminense
Internacional X Bahia
Vasco X Athletico PR
Atlético (GO) X Grêmio
Sport X Goiás
Coritiba X Atlético MG
Marcos Paulo.
O treinador, por outro
lado, conta com os retornos
do Igor Julião, Yuri e Wellington Silva, que estavam
suspensos. Dos três, apenas Yuri vinha sendo titular.
Ele deve entrar justamente
no lugar de Hudson.
Odair também terá à
disposição o lateral-esquerdo Danilo Barcelos,
cujo nome já apareceu no
Boletim Informativo Diário
da CBF. Assim, ele está
apto a estrear. No primeiro
momento, deve ser reserva
da posição, que tem Egídio
como titular.

Em fase ruim no Brasileiro, Grêmio busca Ronaldinho Gaúcho mantém
dar resposta para amenizar turbulência patrocínios e seguidores nas
redes sociais após prisão
Porto Alegre, (AE) - Em
seu pior momento na temporada, o Grêmio teve pouco tempo para lamentar os
últimos tropeços no Campeonato Brasileiro. Sem
vencer há cinco jogos na
competição, a equipe gaúcha busca reagir diante do
Atlético-GO, neste domingo,
às 19 horas, em Goiânia. O
duelo é válido pela oitava
rodada.
Tido em mais uma
temporada como um dos
postulantes ao título, o
Grêmio vem derrapando
no campeonato. Só venceu
uma vez, a partida de estreia diante do Fluminense.
Depois, acumulou quatro
empates seguidos até ser
derrotado em casa para o
Sport na última quinta-feira. O revés deixou o clima
tumultuado e manteve a
equipe na parte de baixo
da tabela, com sete pontos.
Apesar do discurso confiante de que acredita que
sua equipe vai voltar a

vencer e jogar bem, e de ter
dito que gostou do que viu
contra o então lanterna da
competição, o técnico Renato Gaúcho está insatisfeito
e já avisou que fará mudanças na equipe. A maioria
das alterações deve ser do
meio para frente.
Matheus Henrique caiu
de rendimento, Jean Pyerre, cujo pai está internado com covid-19, não vive
grande fase, e Alisson têm
produzido pouco. É improvável que o trio siga entre
os titulares
Mas o que menos tem
agradado é Thiago Neves.
O meia recebeu uma oportunidade como titular na
última partida e não correspondeu. Depois, foi muito
criticado pelos torcedores
e o clube decidiu rescindir
o contrato do meia após
apenas 14 jogos. Em suas
redes sociais, o jogador
disse que a notícia o pegou
de surpresa e se mostrou
chateado com o rompimen-

to do vínculo.
Renato Gaúcho tem que
encontrar no elenco alternativas para fazer a performance da equipe melhorar.
Isaque, Luiz Fernando,
Robinho, Everton são as
principais opções. A tendência é de que dois deles
sejam escalados contra o
Atlético-GO. Everton já foi
titular e não decepcionou.
Robinho saiu do banco
e deu o passe para Pepê
marcar o único gol no revés
para o Sport.
Para piorar, Pepê deve
ser desfalque. O atacante
sentiu novamente um incômodo na coxa esquerda
na rodada anterior e a
tendência é de que não
jogue. Um dos poucos que
vêm mostrando poder de
decisão, o jovem já havia
ficado fora do segundo jogo
da final do Campeonato
Gaúcho em razão do mesmo
problema. Maicon, também
com dores musculares,
deve seguir fora.

Com titulares de volta, Inter retorna ao
Beira-Rio e quer abrir vantagem na ponta
Porto Alegre, (AE)
- Depois de dois jogos
fora de casa, o Internacional retorna ao Beira-Rio, onde enfrenta
o Bahia neste domingo,
às 16 horas, em duelo
da oitava rodada. O líder do Brasileirão terá
vários titulares de volta
para abrir vantagem na
primeira posição.
O Inter reforça sua
posição de postulante
ao título do Brasileirão
a cada rodada. No topo
da tabela, com 16 pontos, a equipe colorada
volta de uma sequência
fora de casa sem perder
e com a segunda melhor
campanha como visitante. Agora, terá dois
jogos no Beira-Rio, onde
tem 100% de aproveitamento, para fazer valer
sua força e sustentar o
primeiro posto.
O Inter vem de quatro jogos sem perder.
Neste período, venceu

três e empatou um, o
último deles, contra o
Palmeiras, por 1 a 1, em
São Paulo. Na ocasião,
marcou aos 46 minutos
e levou o gol de empate
dois minutos depois,
marcado por Luiz Adriano, que foi revelado pela
equipe.
No duelo no Allianz
Parque, o técnico Eduardo Coudet sofreu com
vários desfalques e
resolveu poupar mais
alguns titulares, como
Thiago Galhardo, artilheiro do torneio, com
cinco bolas na rede. Ele
entrou no fim e fez de
pênalti o gol da equipe.
Agora, o treinador vai
colocar o que tem de
melhor à disposição,
incluindo Galhardo, o
grande protagonista do
time nesta temporada.
O atacante Abel Hernández teve o seu nome
registrado no Boletim
Informativo Diário (BID)

da CBF na sexta e está
liberado para estrear.
Pelo longo período de
inatividade - não joga
desde março - é pouco
provável que o uruguaio
comece jogando, mas é
uma opção importante
para o setor, que ficou
muito desfalcado em razão das lesões de Paolo
Guerrero, Yuri Alberto
e William Pottker e da
ausência de João Peglow, contaminado pela
covid-19
Além de Peglow, o zagueiro Lucas Ribeiro e o
volante Rodrigo Lindoso
também contraíram o
coronavírus e seguem
fora. Zé Gabriel, preservado por desgaste,
deve voltar. No meio, o
veterano D’Alessandro
pode aparecer como
titular. Os jovens Johnny
e Praxedes foram bem
contra o Palmeiras e
também aparecem como
alternativas.

São Paulo, (AE) - Nos
quase seis meses em que
Ronaldinho Gaúcho esteve
preso no Paraguai, acusado
de usar passaporte falso para
entrar no país, o ex-jogador
se manteve ativo nas redes
sociais e, assim, conseguiu
ganhar seguidores e continuar com seus patrocínios.
Até live de grupo de pagode
Ronaldinho participou durante a prisão domiciliar em um
hotel no centro de Assunção.
Nos últimos meses, Ronaldinho teve um aumento de
400 mil seguidores em suas
redes sociais. Nas principais
plataformas digitais, ele acumula mais de 100 milhões
de seguidores. Somente no
Instagram, são 51,7 milhões.
Esses números fizeram, por
exemplo, a Embratur manter
o ex-jogador como Embaixador do Turismo do Brasil,
independentemente do processo que corria contra ele
na Justiça paraguaia.
“O passado vitorioso de
Ronaldinho como ex-jogador
de futebol é reconhecido no
mundo inteiro, e possíveis
erros em sua vida pessoal
não apagam sua história de
sucesso”, diz nota enviada
pela Embratur ao Estadão.
“Seu trabalho como Embaixador do Turismo não consiste
em cumprir agenda preparada pela Embratur, porém,
quando chamado, costuma
comparecer a eventos e também fazer postagens em suas
redes sociais mostrando ao
mundo as belezas do Brasil.”
Sem restrição de uso do
aparelho celular no hotel
em que cumpriu prisão domiciliar enquanto esteve no
Paraguai, Ronaldinho usou as
redes sociais para parabenizar o amigo Lionel Messi pelo
seu aniversário, relembrar
dribles desconcertantes em
dia de Gre-Nal e recordar
as conquistas dos títulos da
Copa Libertadores de 2013,
com o Atlético-MG, e da Liga
dos Campeões de 2006, com
o Barcelona, entre outras
postagens.
A casa de apostas Betcris, uma das patrocinadoras
de Ronaldinho, manteve o
contrato com o ex-jogador e,
assim que ele saiu do Paraguai, lançou uma campanha
com a imagem do astro nas
redes sociais e nas placas
de publicidade da partida
entre Flamengo e Santos, pelo
Campeonato Brasileiro. “Em
relação ao que aconteceu com
ele no Paraguai, aprendemos
com a mídia, como quase

todo mundo. Confiamos no
procedimento da Justiça e
na presunção de inocência
de Ronaldinho. Decidimos
colocar em pausa a exposição
durante esse período, mas
estamos felizes por ele estar
livre e esperamos ter campanhas bem-sucedidas com ele”,
disse Aurélien Lohrer, diretor
de marketing da Betcris.
O especialista em marketing esportivo e professor
da ESPM (Escola Superior
de Propaganda e Marketing)
Marcelo Palaia compara Ronaldinho a Mike Tyson, considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos
e dono de um longo histórico
de problemas com a polícia e
a Justiça dos Estados Unidos.

ORGANIZAR
EVENTOS
Quando a pandemia da
covid-19 for controlada, talvez com uma vacina eficaz,
faz parte dos planos de Ronaldinho e das empresas
que o patrocinam voltar a
organizar eventos pelo mundo. Era isso o que ele fazia
antes do aparecimento da
doença e sua prisão. A prisão
de Ronaldinho em Assunção
se deu justamente em uma
dessas viagens, na qual ele
iria participar do lançamento
de um projeto da Fundação
Fraternidade Angelical, da
inauguração de um cassino e
também promover a sua biografia, “Gênio da Vida”. México, China, Portugal, Israel,
Tailândia, Japão, Alemanha,
Quênia, Rússia... e Paraguai.
Essa é a lista de países que
Ronaldinho Gaúcho visitou
antes de ser preso em Assunção, no dia 6 de março.
O ex-jogador quer voltar a
viajar pelo mundo para participar de eventos. Além de
ele já ter admitido que gosta
desse novo papel que assumiu desde quando pendurou
as chuteiras, exibir a marca
de seus patrocinadores virou
importantíssima fonte de renda para Ronaldinho. Entre as
empresas que contam com o
astro nesse tipo de ação está
a Betcris.
Legalmente, o ex-jogador
está livre para ir a qualquer lugar depois de pagar
multa de R$ 1,1 milhão à
Justiça. “Não há nenhum
impedimento para viagens.
O resultado da suspensão do
processo, com o pagamento
da multa, é a absolvição”,
disse Sérgio Queiroz, advogado do ex-jogador e o do
seu irmão, Assis.
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ITOMATEC

Agricultores da região inovam produzindo
tomate dentro dos eixos da sustentabilidade
Altônia - O projeto do tomate produzido seguindo os
pilares da sustentabilidade
(social, ambiental e econômico), conhecido como
Tomatec, chegou à região
de Umuarama. A iniciativa
vem dos produtores Eduardo Petinati Ribeiro e Paulo
Henrique Gaiarin com apoio
da Emater (IDR-Paraná). O
fruto está sendo produzido
em Altônia (80 quilômetros
de Umuarama).
Parceiros desde a época da faculdade, quando
cursaram Agronomia na
Universidade Estadual de
Maringá (UEM), Eduardo
e Paulo sempre projetaram
ter um empreendimento
agrícola e quando souberam
do Tomatec, não tiveram dúvidas em que iriam investir.
Conforme Gaiarin, a cultura do tomate que recebe o
selo Tomatec tem o objetivo
melhorar o cultivo do tomate
de mesa por meio de boas
práticas agrícolas. “Somo os
primeiros da região a levar
para os consumidores o
tomate com esse selo, o qual
segue um protocolo rígido
para se transformar em um
produto seguro, saudável e
sustentável”, explicou.
Os produtores explicaram que a ideia era oferecer
para o mercado regional um
fruto diferente e visando
à saúde do cliente, como
também, do meio ambiental.
“Conversamos com o pessoal da Emater e conhecemos o Tomatec, uma cultura
que visa o equilíbrio do solo,
do clima e pragas. Aqui
na nossa cultura optamos
em não usar agrotóxicos”,
explicou.
A cultura
Na propriedade em Altônia, o tomate está sendo
produzido em uma estufa de
mil metros quadrados onde
estão plantados dois mil pés
de tomate, em um manejo
integrado de pragas. Cada
cacho de tomate recebe
uma proteção de um saco de
papel, que impede o ataque
da broca. O ensacamento

TOMATEC
O Tomate em Cultivo Sustentável , Tomatec, é um sistema de produção desenvolvido
pela Embrapa Solos, do Rio de Janeiro, cujo
propósito básico é o melhoramento do cultivo
do tomate de mesa através de boas práticas
agrícolas. As principais práticas que estão
envolvidas na produção do Tomatec são a
fertirrigação por gotejamento, o ensacamento
de pencas, a utilização de fitilho nas lavouras
e o manejo integrado de pragas. Além disso,
a marca Tomatec foi registrada junto ao INPI
como propriedade da Embrapa. De 2012 em
diante, a ideia é que a Embrapa Solos identifique uma entidade certificadora para o Tomatec,
atestando se um tomate de mesa é Tomatec de
acordo com suas propriedades, características
e técnicas utilizadas no cultivo.

Eduardo Petinati Ribeiro (À dir.) e Paulo Henrique Gaiarin
(à esq.) moﬆram a eﬆufa onde é produzido o Tomatec

ocorre na época da flora
protegendo o fruto e minimizando a necessidade do
uso de agrotóxicos.
A expectativa dos agricultores para primeira safra
é colher dez quilos de tomate por pé. “É um número
além da expectativa, por
ser a primeira safra”, disse
Gaiarim.
Conforme o engenheiro
agrônomo da Emater (IDR
-Paraná), João Gabriel Nunes de Oliveira, o Tomatec
é um produto rastreado e
para os produtores receberem o selo tiveram que
seguir todo um controle de
qualidade. “Esse tomate dos
produtores Paulo e Eduardo

foi para A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio
de Janeiro, onde foi feita
análise, a qual mostrou que
o fruto não tem nenhum
traço de veneno. Só após
esse estudo os produtores
ganharam o certificado e o
selo Tomatec”, noticiou.
Ainda segundo o agrônomo, na cultura do Tomatec de
Altônia foram usados produtos biológicos, ou seja, fungos
e bactérias que lutam contra
o ataque das pragas. “Sem
produto químico a planta se
desenvolve melhor e isso também oferece maior qualidade
ao fruto, que chega para o
consumidor com uma doçura
diferenciada”, explicou.

Paulo Gaiarin moﬆra feliz os primeiros cachos do tomate produzido sem nenhum traço de agrotóxico

Primeira colheita
Na última semana os produtores
começaram a primeira colheita e já
entregaram o produto nos mercados
de Umuarama e Altônia. “Já entregamos 250 bandejas em mercados
e percebemos a boa aceitação. O
consumidor está mais atendo ao tipo
de alimento que estão levando para
casa e colocando na mesa para consumir” ressaltou Eduardo Petinati.
“Naturalmente os primeiros cachos têm algum tipo de problema,

até por estarem mais próximos
do solo, mas tivemos a felicidade
de colher 10 caixas dos primeiros
cachos, isso é um resultado muito
bom. Temos que agradecer ao
Nilson Ladeia Carvalho da Emater de Londrina, o João Gabriel
Nunes de Oliveira da Emater de
Altônia, o Carlos Alberto de Orio
de Cruzeiro do Oeste e o Ednilson
Simone de Umuarama ”, comemorou Petinati.

VISITA AO ILUSTRADO

João Gabriel Nunes de Oliveira, agrônomo da Emater, confere a qualidade do fruto ainda
no pé

O Tomatec é um produto raﬆreado e para os produtores receberem o selo tiveram que
seguir todo um controle de qualidade

O diretor do Ilustrado e da Ilustrada FM, Ilídio Coelho Sobrinho, recebeu a
visita do presidente do partido Cidadania, em Umuarama, Marcelo Adriano
Lopes da Silva. Marcelo informou que o partido fará a sua convenção no
próximo dia 12, entre 9 e 12 horas no salão de eventos do Hotel Caiuá. Segundo ele, a tendência do partido é optar pela coligação com o pré-candidato
à prefeito (reeleição) de Celso Pozzobom.

Umuarama Ilustrado

Imobiliário
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Comemorando mais uma fase

Caio Castro viverá o sonho de ser automobilista. O ator
foi anunciado como piloto da Porsche Cup de 2021; no mês
passado ele venceu a Copa São Paulo de Kart, na categoria Estreante. Em recente entrevista o galã explicou que
não tem a intenção de abandonar a carreira de ator, mas
pretende dividir-se entre os dois aspectos de sua carreira,
já que um não interfere no outro.
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Vilã

Em recente entrevista, a atriz Daniela Galli falou sobre
a sua personagem Marta, de “Malhação: Viva a Diferença”,
que vem sendo reprisada pela Globo. Trata-se de uma mega
vilã, sendo que a sua vítima preferida é Hellen (Heslaine
Vieira). “Eu já havia vivido personagens dúbios, mas nunca uma vilã tão unânime. Foi uma experiência nova e um
desafio prazeroso. Na minha interpretação, busco sempre
humanizar a personagem e fugir de estereótipos. Nesse
caso, não queria cair na ideia clichê de vilania, mesmo
sendo, talvez, a personagem mais folhetinesca da trama.
muito presente nas falas dela, às vezes, um sorriso, mas
houve momentos onde eu tinha que dizer coisas tão horríveis, que eu chegava a me desculpar no final. Me lembro
especialmente das cenas de preconceito e humilhação
que tinha com a Helen - eu sempre abraçava a Heslaine
depois”, relembrou Daniela Galli.

Homenageado pela mulher

Gusttavo Lima completou 31 anos de idade e ganhou
uma homenagem emocionada de sua mulher, a modelo
Andressa Suíta. Numa rede social, ela elogiou bastante
o cantor, relembrou a sua trajetória e ainda citou a mãe
de Gusttavo, a saudosa Dona Sebastiana, que no dia do
casamento do filho pediu à Andressa que cuidasse dele.
Ela faleceu em 2015, dias após o enlace. E mais, a modelo
falou também do comprometimento que o marido tem com
ela e com os filhos e a dedicação total dele à família.

Comemorando a decisão do amado

Grazi Massafera usou as redes sociais para comemorar
a nova fase do seu amado Caio Castro. A atriz aproveitou
para elogiar o namorado e declarar o seu apoio.

Foto na praia

Ludmila curtiu o sol numa das praias do Rio de Janeiro.
Clicada, a cantora ganhou elogios pela boa forma e pelo
biquinho na cor verde fluorescente.

Gostou do resultado

Mel Maia contou para os seus seguidores que gostou
muito dos resultados de sua primeira drenagem linfática.
A atriz tem 16 anos e tem mostrado alguns cliques de sua
fase fitness.

Exame positivo

O cantor Latino e sua noiva, Rafaella, testaram positivo para a COVID-19. O artista compartilhou com seus
seguidores o diagnóstico e diz estar com a consciência
tranquila, pois o casal seguiu a recomendação de isolamento social.

Compras no shopping

Kyra Gracie, Malvino Salvador e as filhas foram novamente clicados fazendo compras num badalado shopping
da Barra da Tijuca. A lutadora experimentou sapatos e
também exibia uma sacola de presente. A família acenou
e posou para os fotógrafos.

Hoje

No “Tamanho Família”,
Márcio Garcia recebe Mariana Rios e Ricardo Pereira, que vão participar
das dinâmicas no palco
do programa, contar suas
lembranças em família e
se emocionar com as homenagens recebidas. A
atriz Mariana Rios que está
aproveitando a quarentena para se conectar com
seu interior recordou com
carinho as gravações e a
apresentação da atração.

1) No passado, em
qual novela Xuxa fez
uma pequena ponta?
a) “Sassaricando”
b) “Elas por Elas”
c) “Transas e Caretas”
d) “Ti-Ti-Ti” (Primeira versão)
2) A novela "Rosa Selvagem" foi exibida
por qual emissora?
a) SBT
b) Record
c) Globo
d) Manchete
3) Cristiano e Simone foram, respectivamente,
interpretados por quais atores na primeira versão da
novela "Selva de Pedra", em 1972?
a) Francisco Cuoco e Regina Duarte
b) Carlos Zara e Eva Wilma
c) Tarcísio Meira e Glória Menezes
d) Lima Duarte e Fernanda Montenegro
4) Que atriz estrelou o premiado filme "Central do
Brasil"?
a) Marília Pêra
b) Irene Ravache
c) Fernanda Montenegro
d) Eva Todor
5) Um ator global muito famoso fez uma participação
especial na novela "Éramos Seis", do SBT, como dono
de um circo. Que ator é este?
a) Tony Ramos
b) Tarcísio Meira
c) Rodrigo Lombardi
d) Ney Latorraca
(Respostas: 1B; 2A; 3A; 4C; 5D)

Filmes
O Destino de Júpiter
(Jupiter Ascending) 15h00, na Globo, EUA, 2015.
Direção de Lilly Wachowski, Lana Wachowski. Com
Sean Bean, Douglas Booth, Mila Kunis, Tuppence Middleton, Eddie Redmayne, Channing Tatum. Jupiter é
a descendente de uma linhagem que a coloca como a
próxima rainha do universo. Até que recebe a visita
de Caine, que tem por missão protegê-la.
Velozes & Furiosos 7
(Furious Seven) 13h15, na Record, EUA/Japão/China/Canadá/Emirados, 2015. Direção de James Wan.
Com Vin Diesel, Dwayne Johnson. Após os acontecimentos em Londres, Dom, Brian, Letty e o resto da
equipe têm a chance de voltar para os Estados Unidos
e recomeçar suas vidas. Mas a tranquilidade do grupo é destruída quando Deckard Shaw, um assassino
profissional, quer vingança pelo acidente que deixou
seu irmão em coma. Agora, a equipe tem de unir forças para deter um vilão novo e ainda mais perigoso.
Dessa vez, não se trata apenas de uma questão de
velocidade: a corrida é pela sobrevivência.
O Vingador do Futuro
(The Lincoln Lawyer) 20h00, na Bandeirantes,
EUA, 2011. Direção de Brad Furman. Com Matthew
McConaughey, Marisa Tomei. No ano de 2084, o operário Doug Quaid recorre a um implante de memória
para poder simular uma viagem a Marte. Mas algo sai
errado e ele começa a se lembrar de quem realmente
era e de fatos que, até então, desconhecia. Agora,
Quaid quer vingança contra aqueles que o enganaram.
Prova do Crime
(Running Scared) 22h15, na Bandeirantes, EUA,
Alemanha, 2016. Direção de Wayne Kramer. Com Paul
WalkerCameron Bright. Joey Gazelle é um mafioso
que ordena a morte de policiais corruptos. Uma vez,
em vez de se livrar da arma do crime, ele resolve
guardá-la no porão de sua casa, e seu filho e o amigo
flagram o ato. Tudo se complica quando o colega rouba a arma e mata seu padrasto violento, sobrinho de
um mafioso psicótico. Desta forma, a máfia, os russos
e a polícia têm um objetivo em comum: encontrar Joey
a todo custo.
3 Dias Para Matar
(3 Days To Kill) 22h50, na Globo, EUA, 2014. Direção de MCG. Com Kevin Costner, Amber Heard, Tómas
Lemarquis, Connie Nielsen, Richard Sammel, Hailee
Steinfeld. Ethan é um assassino internacional que,
ao ver a morte se aproximar, decide deixar a vida de
espião para se reconectar com a família.
Rota De Fuga
(Escape Plan) 00h40, na Globo, EUA, 2013. Direção
de Mikael Hafstrom. Com Jim Caviezel, Sam Neill,
Amy Ryan, Arnold Schwarzenegger, Stallone Sylvester, Faran Tahir. Ray é a maior autoridade ao se falar
em segurança. Ele desenvolve uma prisão à prova de
fugas. Quando é preso, Ray é enviado justamente para
a prisão que criou.
Na Trilha Da Vingança
(Tomorrow You’re Gone) 02h15, na Bandeirantes,
EUA, 2012. Direção de Matthew P. Jones. Com Michelle
Monaghan, Willem Dafoe. Após sair da prisão, Charlie
Rankin busca vingança contra William O Buda Pettigrew, responsável por sua captura. No percurso ele
encontra Florence Jane, uma atraente mulher que
conhece como poucos o código de sobrevivência nas
ruas. O casal embarca em uma viagem improvável
buscando uma incerta resolução e uma redenção
impossível.
A Caça
(Breakout) 02h20, na Globo, Canadá, 2013. Direção
de Damian Lee. Com Brendan Fraser, Dominic Purcell,
Ethan Suplee, Holly Deveaux. Após testemunharem
um crime, dois jovens irmãos tornam-se o próximo
alvo dos assassinos, sendo perseguidos e caçados
pela mata.

Concluiu o curso

Sasha Meneghel contou
que terminou o curso de
designer de moda na “The
New School Parsons”, em
Nova York, nos Estados
Unidos. A filha de Xuxa
explicou que a conclusão
aconteceu na modalidade
ensino à distância, devido
à pandemia. Ela continua
cumprindo o isolamento
social ao lado do namorado, o cantor gospel João
Figueiredo.

Mostrando os
resultados

Biah Rodrigues, a mulher do cantor Sorocaba,
compartilhou alguns momentos de seu novo treino e
explicou que já sente as diferenças no corpo e também
no seu emocional. Além dos
exercícios, ela também tem
cuidado da alimentação.

Áries
Perfeccioniﬆa por natureza, você tende a querer consertar o mundo. Saiba
que isso acaba afaﬆando as pessoas
de seu convívio. Não cultive somente
essas ideias e procure relaxar mais.

Libra
Não insiﬆa em fazer prevalecer a sua
opinião. Cuide mais de sua própria
vida. Poderão ocorrer algumas mudanças que exigirão rápida adaptação.
Pense nisso.

Touro
Seu desempenho no trabalho começa
a ser notado e por isso vai contar com
o apoio de superiores. Não assuﬆe se
isso causar ciúme em seus colegas.

Escorpião
Vai sentir necessidade de rever seus
valores e suas crenças. Algumas atitudes suas não são mais adequadas
e sua poﬆura no trabalho também
terá que ser reavaliada. Pense nisso.

Gêmeos
A sua intolerância com as pessoas e
mesmo com as situações impreviﬆas
vai tornar as coisas muito mais difíceis
do que já eﬆão. Tenha mais paciência.

Sagitário
Tenha cautela no trato com pessoas.
Trate de livrar-se de certa tendência
à irritabilidade para não meter-se em
confusões das quais vai se arrepender
depois. Não especule com dinheiro.

Câncer
Tenha coragem de enfrentar a situação de frente e tomar as atitudes
necessárias para mudar tudo aquilo
que tem incomodado há tempos. O
momento é de renovação.

Capricórnio
O momento é excelente para colocar
em prática os seus projetos. Os frutos
de seu trabalho começam a aparecer.
Saiba aproveitar o sucesso e inviﬆa
no futuro.

Leão
Organize melhor a sua vida e verá que
os resultados serão mais satisfatórios.
O momento exige planejamento.
Confie mais em si mesmo e não tenha
pressa em alcançar os seus objetivos.

Aquário
Já é hora de deixar de lado o pessimismo e pensar nas reais possibilidades
de êxito no terreno profissional. Não
tenha medo de expor as suas ideias
e confie mais em si mesmo.

Virgem
Evite toda e qualquer especulação
financeira. Planeje os seus gaﬆos.
Desavenças com amigos poderão
ocorrer por isso prefira mais a sua própria companhia. Cuide de sua mente.

Peixes
Aceite a ajuda que lhe oferecem e
inviﬆa mais no trabalho em equipe.
Cuidado: tanta preocupação acaba por
afaﬆá-lo da convivência com a família
e com a pessoa amada.

Cidades
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2020
PSB – DIREÇÃO PARTIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, por seu Presidente SR. NELSON TOTH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2020

nos termos previsto no Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL
PARA AS ELEIÇÕES 2020, que se realizará no dia 15 de Setembro de 2020, das 19:30 horas às 23:00 horas, na Praça
Souza Naves 361, cidade de Cruzeiro do Oeste, no ESPAÇO PROVENCE, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1- Deliberação sobre Coligações Majoritárias e Proporcional;
2- Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
3- Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4 – Indicação de representantes/ delegados;
5- Assuntos gerais.
Cruzeiro do Oeste, Paraná , 05 Setembro de 2020.
NELSON TOTH
Presidente

PSC – DIREÇÃO PARTIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, por seu Presidente SR. CARLOS
ROBERTO PEREIRA, nos termos previsto no Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os convencionais para a
CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA AS ELEIÇÕES 2016, que se realizará no dia 04 de Agosto de 2016, das 19:30 horas
às 23:00 horas, na Praça Souza Naves 361, cidade de Cruzeiro do Oeste, no ESPAÇO PROVENCE, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1- Deliberação sobre Coligações Majoritárias e Proporcional;
2- Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
3- Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4 – Indicação de representantes/ delegados;
5- Assuntos gerais.
Cruzeiro do Oeste, Paraná , Terça-feira 05 de Setembro de 2020.
CARLOS ROBERTO PEREIRA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2020
DC – DIREÇÃO PARTIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, por seu Presidente SR. EDSON

MDB – DIREÇÃO PARTIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, por seu Presidente SR. ARMANDO
CERCI JUNIOR, nos termos previsto no Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os convencionais para a CONVENÇÃO
MUNICIPAL PARA AS ELEIÇÕES 2020, que se realizará no dia 15 de Setembro de 2020, das 19:30 horas às 23:00
horas, na Praça Souza Naves , 361 cidade de Cruzeiro do Oeste- Paraná ESPAÇO PROVENCE com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1- Deliberação sobre Coligações Majoritárias e Proporcional;
2- Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
3- Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4 – Indicação de representantes/ delegados;
5- Assuntos gerais.
Cruzeiro do Oeste, Paraná, Sexta-feira 05 de Setembro de 2020.
ARMANDO CERCI JUNIOR
Presidente

VEndAS
Residencias:

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

Residencias:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

Sobrado – Térreo - sala de estar,
01 escritório bwc, Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de tv c/
sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área
de serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc e garagem. Rua Piauí
3569, Zona II. Corretor Otávio.

VEndAS

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

VEndAS
R$ 380.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua Santa Cruz
das Palmeiras, nº 3851, Jd. Cima,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, garagem
para 02 carros.
VEndAS
Apartamento: R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. Ótima localização!
VEndAS
Terrenos: R$ 1.200.000,00
Terreno na Rua Abraão Viotto Jardim Vila
Romana, (Próx ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná) em umuarama-PR
com área total de 959 m², sendo 17,13
x 56.

VEndAS
Terrenos:
R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.
LOCAÇÕES
Residencias:
R$ 1.100,00
Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 153 m², e construção de aprox.
97 m², localizada na Travessa Ingá, 3604,
Jd Itapuã, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, garagem e área
de serviço com churrasqueira.
LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 3.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

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

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

VEndAS

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

Residencias:

O Presidente do Partido Liberal (PL) do Município de Iporã/PR, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto
desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PL de Iporã/PR, a ser realizada no dia 16 de Setembro de 2020, com início às
16:00 horas, e término às 20:00 horas, no Lions Clube de Iporã, situado na Av. Silvino Izidor Eidt, nº 600, desta cidade,
para deliberação da seguinte.
ORDEM DO DIA
1. Escolha dos candidatos do Partido Liberal (PL) de Iporã/PR aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições
majoritárias;
2. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias;
3. Escolha dos candidatos do Partido Liberal (PL) ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais;
4. Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do PL de Iporã/PR;
5. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Informamos que todas as medidas sanitárias concernentes à prevenção da COVID-19 serão devidamente observadas
para a completa segurança dos convencionais presentes.
Iporã/PR, 04 de setembro de 2020
Tiago Alião Antunes
Presidente Municipal do PL de Iporã

ALCANTARA DOS SANTOS, nos termos previsto no Estatuto Partidário, vem CONVOCAR os convencionais para a
CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA AS ELEIÇÕES 2020, que se realizará no dia 15 de Setembro de 2020, das 19:30
horas às 23:00 horas, na Praça Souza Naves, 361, cidade de Cruzeiro do Oeste, Paraná , ESPAÇO PROVENCE
com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1- Deliberação sobre Coligações Majoritárias e Proporcional;
2- Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
3- Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna;
4 – Indicação de representantes/ delegados;
5- Assuntos gerais.
Cruzeiro do Oeste, Paraná , Sexta-feira 05 de Setembro de 2020.
EDSON ALCANTARA DOS SANTOS
Presidente

VEndAS

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

PARTIDO LIBERAL DE IPORÃ/PR - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO - CONVENÇÃO MUNICIPAL

VEndAS
VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

Sobrado localizado na Rua Delmiro Scarpetto, 2297, Jd. Colorado,
com 01 suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples, sala,
cozinha, 02 B.W.C social e garagem
coberta.
VEndAS
Apartamentos: R$ 330.000,00

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

R$ 175.000,00

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

Terrenos:

R$ 1.300.000,00

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

R$ 975.000,00

TERRENO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO NO
PARquE ÔNIx. COM POSSIBILIDADE
DE PARCELAMENTO EM ATÉ 60 VEZES
COM CORREçãO. PRÓx. AO NOVO
SHOPPINg.
VEndAS
Terrenos:

R$ 140.000,00

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

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

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

R$ 850,00

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

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro
LOCAÇÕES
Apartamentos:

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.

R$ 2.450,00

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

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 7.000,00

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

R$ 8.000,00

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

R$ 6.000,00

Salão Com. c/ 8 salas na Av. Flórida,
esq. c/ a Rua Min. O. Salazar, ponto
com. para clínica ou escritório. Corretor Caetano. + Seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av. Presidente Castelo Branco,
4293,
Zona
VI.
+
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

CELTA 1.0 10/11
Preto, completo. R$
19.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 4X4
2004/2005
Cabine dupla, cinza, diesel, 5
pneus novos. R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

S10 ADVANTAGE
08/08

R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA DUPLA
ADVENTURE
1.8, 10/10, prata. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
FOCUS HATCH
S.E 1.6

2007/2008, ﬂex, prata,
completo, 70.000km. R$
17.500.00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTAD
IMPORTADOS
OS

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

AMAROK
HIGHLINE 13/13

Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
REANULT
contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

Automatica, cinza, 4x4,
multi midia. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

FOX TREND 1.0
09/10
Preto, completo, 120.000 km.
R$ 21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

GOL 1.6 99/2000

Flex, cabine dupla, preta,
completa R$ 32.000,00
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

COROLLA XEI
2.0 11/11

Verde, 4 portas, completo.
R$ 13.500,00. Fones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

Branco, câmbio borboleta,
R$ 42.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOLF 1.6
2004/2004

VECTRA GT
HATCH 10/11

COROLLA XEI
2.0 11/12

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

Prata, câmbio 140 C.V,
completo. R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FIATFIAT
MOBI 17/17
Ar, direção, completo,
branco. R$ 31.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

PALIO 1.0 2004

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

PALIO WEEKEND
ADVENTURE
12/12, branco, completo.

Prata, câmbio borboleta,
tela de led. R$ 49.000,00
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

HONDA CIVIC
2014/2015
Prata, placa A, carro muito
conservado, periciado,
vale a pena conferir. R$
56.000,00. Fone: (44)
99816-8546

RENAULT
LOGAN 1.0 17/18
Branco, completo. R$
34.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

TUCSON 2012
Automática, prata, completa.
R$ 34.000,00. Fones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

RENAULT
MEGANE 1.6
2008
Preto, completo, cambio
manual. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9976-0563.

DIVERSOS
VENDO CAMA
DE FRANGO
Adubo orgânico de alta
qualidade. Fones: (44)
98403-3253.

CASAS

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

DIVERSOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

CASAS

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

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

COBALT 1.4 LTZ
13/14 PRATA
COMPLETO

R$ 37,900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT
14/15 BRANCO
COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00
Cruze sedan ltz i turbo
17/18 branco
completo, aut, couro

R$ 83.900,00

HYUNDAI HB20 1.0 COMF.
17/18 BRANCO
COMPLETO

R$ 42.900,00

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

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada

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

APARTAMENTOS

APARTAME
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente apartamento
localizado na Avenida

Maringá, n° 1103,
Edifício Residencial
Orion, Umuarama/PR.
Contendo área total de
300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala
de jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área
de serviço, copa e 03
vagas de garagens.
O condomínio possui:
02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão de
festa grande integrado
com a piscina, 01 salão
de festa pequeno,
brinquedoteca
e
academia. Valor R$
990.000,00. Gostaria
de visitar o imóvel?
Fale com um de
nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210

PONTOS
PONTOS

COMERCIAIS
ALUGA- SE

SALAS
COMERCIAIS
Salas comerciais a partir de
R$ 400,00. Centro Comercial
Dumont em frente à Caixa
Economica. Particular. Fone:
(44) 98407-0200.

LOTESLOTES
RURAIS
VENDE-SE SITIO
Vendo sítio com 10,25
hectares – ótima localização
situado na rodovia entre
o Município de Iporã e
Cafezal do Sul. Possui
cercas. Perfeito para
plantio de grãos.
Tratar celular: 44.9.98351936
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PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total,
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de serviço,
dispensa, churrasqueira, mobiliado e 2 vagas de
garagem. Localizado na Avenida Brasil, n° 4547,
Zona I, Umuarama/PR. R$ 760.000,00.
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras ,
contendo 119m² de área total, 84m² de área privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis planejados ,
1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala, área de serviço,
cozinha com bancada e moveis planejados e 1
vaga de garagem . Localizado na Rua José Dias
Lopes, n° 4504, apto n° 1002, Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. R$ 365.000,00
Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.

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

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada
e eletricidade própria, pastagem reformada em março
deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
Paysage Essenza

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     
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Cidade

VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R. SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart. Sala,
coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 983
em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

Parque Residencial Montreal
Está localizado próximo a fabrica de sorvetes Guri, o acesso
está sendo duplicado valorizando toda a região, casas a serem
construídas a partir de 50m² em terrenos que possibilidade
de ampliação e se enquadrando no programa Minha Casa
Minha Vida, a entrada pode ser parcela. A primeira fase foi um
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas,
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira,
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para
vários veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído
piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala,
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
projeto de acordo com a sua necessidade, podendo ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.
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R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO R. PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO,
4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+ Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte, 02 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód.
1084 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

NOTA IMPORTANTE:
Informamos que aos valores dos alugueres aqui
anunciados serão acrescidos, seguro anual de incêndio, vendaval, tarifa mensal bancária e quando for o
caso, custos e taxas de condomínio.

R$ 185.000,00 – PROX. IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVADOR
RODRIGUES DOS SANTOS, 1102 – JD. IPÊ - À. Ter. 150,27 m², À. Constr. Aprox.
74,00 m² - Suíte, 02 qts, Sala, Coz., Bwc soc., área de serviço e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1117 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00
m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Total.
126,00m². Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz planejada., A.
serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox. 59,02
m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/
churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts,
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595
– JD CANADA – À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50 m² - Imóvel com residência
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER, 1742
– PARQUE BANDEIRANTES – À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32 m² - Imóvel
contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br
SOBRADO
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SOBRADOS

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ, 3325 – ZONA 01
- Const. Aprox. 314,50 m², Ter. Aprox. 380,00 - Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área
de lazer, 1º Pvto: Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º Pvto: Quarto, suíte master com closet e banheira, bwc social, sala e escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social,
sauna e sacada estendida. Ainda com amplo quintal, com edícula, despensa e
garagem para vários veículos + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1088 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA CATARINA,
3849– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 450m², À. Constr. Aprox. 333,67 m² ; Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim, sala de jantar, coz. c/ armários
planejados, dep. Empregada, desp., lav., amplo espaço gourmet com lavabo,
churrasq, piscina, garagem p/ 3 veículos. Superior: 02 suítes c/ sacada, sendo
uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão,
reformado com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, esquadrias
em alumínio.+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1093
em www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI ROMA
- R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02
qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENIDA
LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha c/
móveis planj, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1029 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE,
1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO
BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv, Bwc
soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas,
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos
em porcelanato e esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N –
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira,
Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1132 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 –
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/
PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² - Salão
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e
estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL– R. ANTONIO
MORAIS DE BARROS, 4810 - ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m²
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02
salas, sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp.,
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPICAL –À. Tot. Aprox. 30,00 m² - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1145 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 6 e 7 de Setembro de 2020

I MERCADO

Indústria automobilística tem em
agosto melhor resultado na pandemia
Em agosto, a indústria
automobilística atingiu o
melhor desempenho desde
que o início da pandemia
de covid-19 no país. Apesar disso, os patamares
atingidos ficaram “muito
abaixo” dos registrados
antes da crise sanitária,
remontando aos de 20
anos atrás, conforme destacou na sexta-feira (4) a
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).
O volume de produção
de autoveículos (210,9
mil unidades) aumentou
23,6%, na comparação
com julho (170,7 mil). Porém, em relação a agosto
de 2019 (269,8 mil), houve
queda de 21,8%.
Os licenciamentos
(183,4 mil) cresceram
5,1% ante julho deste ano
(174,5 mil), enquanto as
exportações (28,1 mil)
caíram 3,4%. No acumulado de janeiro a agosto,
os índices retrocedem a
um nível alcançado há
cerca de duas décadas,
evidenciando a crise no
setor. Os licenciamentos
(1,16 mi) recuaram 35%;
as exportações (176,7
mil), 41,3%; e a produção
(1,1 mi), 44,8%.

“De qualquer forma,
é um número melhor. Estamos voltando ao novo
patamar. A gente ainda não
sabe qual o ritmo do terceiro trimestre e, principalmente, do quarto trimestre,
mas, com certeza, o fundo
do poço, aparentemente,
nós estamos superando”,
afirmou o presidente da
Anfavea, Luiz Carlos Moraes. Segundo Moraes, o
prejuízo equivale a perder
três meses de vendas.
Caminhões
e máquinas agrícolas
O setor de caminhões
teve retração de 15,3%
nos emplacamentos de
agosto (8,1 mil unidades) sobre julho (9,5 mil),
apresentando queda de
14,9% nas vendas e de
17,8 nas exportações, no
acumulado do ano. Quanto à produção, encolheu
36,6%, comparativamente
ao ano passado.
A seção que menos tem
sentido o impacto da crise
sanitária é a de máquinas
agrícolas e rodoviárias.
Houve recuo nas vendas
internas, de 2,7% no mês.
No acumulado do ano,
porém, a variação foi positiva, de 1,8%, já que o
volume passou de 28 mil
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para 28,5 mil unidades. No
recorte anual, a queda nas
exportações é significativa, de 33,9%, bem como a
de produção, de 21,5%.
Ainda segundo a An-

favea, os países que mais
deixaram de exportar
veículos do Brasil foram
Chile (-76%), Colômbia
(-49%), Argentina (-44%)
e Peru (-48%). O período

considerado foi janeirojulho, cotejando-se os
anos de 2019 e 2020.
Na entrevista coletiva,
a Anfavea também apresentou dados referentes à

empregabilidade do setor,
que, com a pandemia,
diminuiu. Ao todo, foram
cortados 630 postos de
trabalho, entre agosto de
2019 e agosto de 2020.

