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ESTRATÉGIA

Próxima gestão vai
consolidar Guaíra
como cidade
polo regional
NOVA ETAPA DA BOIDEIRA A pavimentação da rodovia BR
487, a Estrada Boiadeira, está
avançando a partir de Icaraíma e agora o Dnit sinaliza com
o asfalto no trecho entre Serra
dos Dourados e a PR-323 perto de Lovat. Página A4

O plano de governo do prefeito reeleito de
Guaíra, Heraldo Trento, e do vice eleito
Gileade Osti (foto), é amplo e tem tudo
para consolidar o desenvolvimento do
município. Construção do contorno rodoviário, Hospital Municipal Regional, parque industrial, lojas francas, ampliação
do aeroporto e outras obras estruturais
vão ampliar o crescimento da cidade.
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Vereadores
aprovam o
convênio para
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COVID-19

Dois bairros de Umuarama concentram
os maiores índices de contaminação
O boletim epidemiológico da semana anterior, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que as
duas regiões da cidade de Umuarama com os maiores números de casos confirmados de covid-19 são as proximidades da UBS Centro de Saúde Escola, que fica na Unipar sede, e o bairro Guarani. O Jardim Panorama e
o Cidade Alta aparecem na sequência. E as mulheres são as maiores vítimas da doença. Página A3
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EM UMUARAMA

Agro & Pets FAZENDÃO comemora um ano com
promoções e agradecimentos aos amigos clientes
O Agro & Pets FAZENDÃO, instalado em Umuarama na avenida Brasil ao
lado da igreja Catedral, está
comemorando um ano de
atendimento neste fim de
semana com as inovações
que já implantou no ramo
veterinário local e regional
e com mais novidades para
os amigos clientes.
Devido à pandemia do
novo coronavírus e do decreto municipal que proíbe
aglomerações, o aniversário de um ano não terá atrações especiais como era
desejo do responsável pelo
estabelecimento, o médico
veterinário Dr. Jonathan
Soares de Lima.
Mas o Dr. Jonathan avisa
que os clientes vão ganhar
prêmios do mesmo jeito.
Serão distribuídos brindes
e haverá várias promoções
em rações, acessórios e
outros produtos da loja. Por
isso, convida a todos para
aproveitar as ofertas.
O FAZENDÃO chegou em
Umuarama há um ano com diversas inovações e uma enorme
variedade de rações, medicamentos e acessórios para o
seu animal de estimação. É o
primeiro da cidade a iniciar o
atendimento mais cedo e encerrar o expediente mais tarde.

Clínica Veterinária
e Farmácia

Vem aí mais uma inovação no FAZENDÃO com um super
prêmio para os amigos clientes

Médico Veterinário Dr. Jonathan Lima convida a todos para o aniversário do FAZENDÃO
os animais precisam.

Rações de
tratamento

O FAZENDÃO tem à

No FAZENDÃO, além das
rações especiais e acessórios diversos, o Dr. Jonathan
Lima também disponibiliza
uma Farmácia Veterinária
com grande variedade de
medicamentos e com todas
as condições de atendimento ao seu pet na hora, o
que traz mais comodidade
para os clientes em geral.
A Farmácia conta ainda
com todas as vacinas que
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disposição da clientela
as rações específicas
para todas as raças.
São mais de 150 opções
de rações para gatos e

FAZENDÃO dará uma
moto zero KM em 2021

cachorros.
E tem também as rações de tratamento para
atender aos animais com
problemas cardíacos,
diabetes, problemas renais, alérgicos e outros
males. E conta ainda com
a linha de rações natural
e super premium.

E para marcar o primeiro aniversário com
chave de ouro, o Dr. Jonathan anunciou a promoção VOCÊ E SEU PET DE MOTO 0 KM. É mais uma
inovação que o FAZENDÃO traz para Umuarama.
Para participar do sorteio basta fazer sua compra
no FAZENDÃO e preencher o cupom. A moto Honda
Biz 125cc será sorteada em 2021. Você pode adquirir produtos de qualidade, por preços mais baixos
e ainda concorrer ao prêmio.

Atendimento: 44-3621-2500

-

Redação: 44-3621-2535

Serviços:
O FAZENDÃO fica na
avenida Brasil Nº 2858
Responsável:
Médico Veterinário
Jonathan Lima
Fone: 99978-3490

-

Comercial: 44-3621-2500

O Agro & Pets Fazendão inova no setor em Umuarama

-

Classiﬁcados: 44-3621-2525

44-9.9913-0130
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PODER PÚBLICO

Senado articula a votação de uma
nova lei para regular as licitações
BRASÍLIA (AE) - O Senado Federal decidiu votar a
nova lei de licitações na próxima quinta-feira, conforme
apurou a Agência Estado. Um novo marco legal para a
contratação de obras e projetos no setor público é discutido no Congresso Nacional desde a década de 1990.
O projeto passou por votações no Senado e na Câmara dos Deputados e, agora, retorna para apreciação
dos senadores. Após essa última etapa, pode seguir para
sanção do presidente Jair Bolsonaro. A pauta foi definida em reunião de líderes partidários nesta semana.
A proposta substitui a 8.666, de 1993, conhecida como
a Lei Geral de Licitações. O texto cria novas modalidades
de contratação, prevê o seguro-garantia para obras de
grande porte (ampliando o valor de, no mínimo, 10%
para 30% do custo da obra, podendo chegar a 100%) e
também disciplina as regras de licitações para a União,
Estados e municípios, entre outros pontos.
Uma das novidades é a previsão do “diálogo competitivo”. Com ele, o poder público promove conversas
com empresas interessadas na licitação previamente
selecionadas. Essa modalidade poderá ser usada para
contratação de obras, serviços e compras que envolvam
inovação tecnológica, por exemplo, e foi pensada para
que o Estado reflita com o mercado soluções para aten-

der às necessidades públicas.
Apesar de ser origem do Senado, o texto que veio da
Câmara estava parado na Casa desde outubro do ano
passado. Nesta semana, no entanto, o projeto apareceu
em uma lista do ministro da Secretaria de Governo,
Luiz Eduardo Ramos, que disparou uma mensagem por
WhatsApp para lideranças pedindo prioridade em projetos da pauta econômica. O senador Antonio Anastasia
(PSD-MG) foi escolhido para relatar a proposta final. O
Senado poderá confirmar o texto da Câmara ou resgatar
dispositivos do projeto original.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o texto
aprovado pela Câmara é bem avaliado no Ministério
da Infraestrutura, onde técnicos torcem para que o
Senado aprove o projeto sem modificações. A avaliação
também é de que o avanço dessa proposta não interfere
nas discussões do novo marco legal das concessões, de
relatoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP),
apesar da conexão entre os temas.
Enquanto um trata de normas para licitações e contratos da administração pública, a proposta relatada por
Jardim, e que ainda está na Câmara, substitui a lei que
dispõe regras sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos.

Enap lança curso de formação para novos prefeitos
Brasília - A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) lançou um curso gratuito
para capacitar os novos prefeitos eleitos neste
ano em temas como gestão pública, planejamento, desenvolvimento sustentável e inovação, entre outros. O curso Liderando Novos
Prefeitos oferece 500 vagas, e as inscrições
podem ser feitas até 3 de janeiro de 2021.
De acordo coma Enap, o objetivo é desenvolver capacidades analíticas para promoção
do desenvolvimento nos municípios e melhoria
das políticas e serviços públicos brasileiros. O
curso abordará questões como desafios das
cidades brasileiras para os próximos anos no
contexto da pandemia; importância dos dados

e evidências para tomada de decisões, arrecadação municipal, auditoria e controle, boas
práticas municipais e como implementar uma
boa governança e um desenvolvimento urbano
sustentável.
O formato do curso será híbrido, com os quatro primeiros módulos realizados em ambiente
virtual e os dois últimos, presenciais, na Enap,
em Brasília. As passagens serão financiadas
pelo programa, e o curso terá 40 horas de
capacitação, distribuídos em um mês. As primeiras turmas devem iniciar a capacitação no
fim de janeiro. Serão, no total, 10 turmas com
50 prefeitos cada.

RIA DOS ABSURDOS DA VIDA EM VEZ DE CHORAR
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Lúcio Aneu Sêneca (4 a.C – 65), foi um filósofo
estoico (felicidade extraída da dominação do homem
ante suas paixões em detrimento da razão) e um dos
mais célebres advogados, escritores e intelectuais do
Império Romano. Conhecido também como o Moço,
o Filósofo, ou ainda, o Jovem, sua obra literária e
filosófica, tida como o modelo do pensador estoico
durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento
da tragédia na dramaturgia europeia renascentista.
É dele a frase: “Aquilo que foi doloroso suportar
torna-se agradável depois de suportado; é natural
sentir prazer no final do próprio sofrimento”.
A Covid-19 mostra a sua face novamente. São
quase nove meses de clausura autoimposta para
não disseminar a doença. Será que o isolamento é
a solução? Será que o fechamento do comércio e da
indústria é a solução? Viver amedrontado (medo
de morrer em razão do vírus) pode causar outras
doenças? Será que medir a temperatura na entrada
dos estabelecimentos, usar máscara e álcool em gel
ajuda a afugentar o vírus? Todos os nossos hábitos
do cotidiano foram drasticamente alterados (abraçar, beijar, dar as mãos, confraternizar, etc.). Fato é
que todos nós estamos assistindo/vivendo o aumento
da violência intrafamiliar (contra crianças, mulheres
e idosos), do divórcio, do desemprego em massa, do
fechamento definitivo de empresas, da escassez de
mercadorias ou preços elevados e inacessíveis à
maioria da população. Tudo parece fugir do controle
das autoridades e, também, das famílias. Nossa
liberdade foi restringida pelo invisível. Vivemos dias
de muita tristeza! Por conseguinte, toda essa situação caótica, pode sim desencadear no ser humano
desequilíbrios emocionais. Porém essa é a nossa
realidade, não tem outra. Se não temos remédio para
a atual situação, remediado está! Ria dos absurdos
da vida em vez de chorar e se descabelar. Pois, nessa
hora, rir é o melhor remédio (dito popular). Sim, a
cura para nossos males pode estar no sorriso. Na
alegria de viver, apesar de tudo.
Epicuro (filósofo), ao refletir sobre a arte do bom
viver dizia que nunca é tarde demais e nem cedo
demais para lutar contra a presença descomunal e
apavorante do futuro em nossa vida. O homem sábio
cuida do dia de hoje. E basta. Simplicidade em tudo,
principalmente no modo de se comunicar, eis a sua
recomendação, pois acreditava que “a verdade precisa falar uma linguagem simples e sem artifícios”.
Seja simples, portanto. E ria, finaliza o filósofo.
Veja o caso de Heráclito e Demócrito (filósofos

gregos da Antiguidade). Diante da miséria humana,
Heráclito chorava. Demócrito ria. No correr dos
dias nós vemos uma série infinita de absurdos e de
patifarias. Alguém a quem você fez bem retribui com
ódio. A inveja parece onipresente. Você tropeça e
percebe a alegria mal disfarçada dos inimigos e até
de amigos. Nas palavras de Rochefoucauld: “sempre
encontramos uma razão de alegria na desgraça
de nossos amigos”. A hipocrisia é dominante. As
decepções se acumulam. Em suma, a vida como
ela é. Diante de tudo isso, as alternativas estão
basicamente representadas nas atitudes opostas de
Heráclito e Demócrito. Você pode chorar. Ou, então,
você pode rir.
Até mesmo o filósofo alemão Schopnhauer, o pessimista, reconhece sabedoria na jovialidade. Diz Ele:
“Acima de tudo, o que nos torna mais imediatamente
felizes é a jovialidade do ânimo, pois essa boa qualidade recompensa a si mesma de modo instantâneo.
Nada pode substituir tão perfeitamente qualquer
outro bem quanto essa qualidade, enquanto ela
mesma não é substituível por nada”.
Infelizmente, vivemos dias de muita angústia.
Todavia, é preciso viver todos os dias como se fosse
o último, e, assim poder agradecer aquilo que não
mais esperava acontecer em sua vida. Isto é: o dia
seguinte. Viva sem ansiedade (desejo ardente de antecipar o futuro) e sem depressão (desejo profundo
de mudar o passado). Viva o hoje!
Sêneca nos ensina que “para ser feliz é preciso
lidar bem com a ideia da morte”. Ele se aprofundou
nos estudos sobre as aflições humanas, sobretudo,
a do medo da morte. Dizia ele que “por mais que te
espantes, aprender a viver não é mais que aprender
a morrer”. Ele pregava o desprezo pela morte. Não
por morbidez ou pessimismo. Nas suas palavras:
“quem despreza a morte vive, paradoxalmente,
melhor. Sobre sua alma não pesa o terror supremo
da humanidade, qual seja, o fim da vida”. Parece
inacreditável, mas muita gente morre do medo de
morrer, escreveu Sêneca. Por seu turno, essa também é a única certeza que temos na vida, ou seja,
a de que vamos morrer um dia. Por conseguinte,
proponho: vamos rir dos absurdos da vida!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
FHC diz que, na pandemia,
faltou o governo federal dar
um caminho, um rumo
Brasília (AE) - Defendendo a complementaridade
do papel do poder público e privado em um país, o
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso destacou que a função do Estado é dar um rumo para
a sociedade quando necessário. O ex-presidente
citou o exemplo da pandemia de covid-19 e criticou
rapidamente a postura do governo federal diante
da crise. “Na pandemia, ficou claro que as pessoas
querem regra, querem saber o que pode e o que não
pode. E cobra do Estado que o Estado não está sendo
mais exigente. Muda o ministro da Saúde toda hora.
Não pode. Falta um caminho, falta um rumo. Em que
nós vamos nos apoiar, o que é certo ou errado nessa
questão? A preeminência do setor público nesses
momentos dramáticos acontece”, disse, no 3º Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública do CLP
- Liderança Pública, que ocorreu neste sábado (5) de
forma virtual. FHC também defendeu privatizações,
agenda que foi significativa em seu governo. “Por que
não permitir ao setor privado participar do produto
nacional se houver regras? O Estado precisa socializar as oportunidades, não quer dizer monopolizar “

Congresso argentino aprova
imposto sobre a riqueza para
combater pandemia
São Paulo (AE) - O Senado argentino aprovou um
imposto sobre a riqueza na tarde de ontem, 05, que
irá impor uma taxa única às pessoas com grandes
fortunas pessoais, à medida que o governo da nação
endividada tenta aumentar a receita duramente atingida pela pandemia do coronavírus.
Os senadores aprovaram a chamada ‘Lei de Solidariedade e Contribuição Extraordinária’ com 42 votos a
favor e 26 contra, segundo informou o Senado em sua
conta oficial no Twitter. A sessão foi transmitida ao
vivo pelo YouTube.
A legislação estipula um imposto único de pelo
menos 2% sobre pessoas físicas, cujos patrimônios
superem 200 milhões de pesos (US$ 2,45 milhões).
Se estima que a arrecadação alcançaria quase 12 mil
pessoas, o que arecadaria cerca de 3,7 bilhões de dólares “A #AporteSolidario é extraordinária porque as
circunstâncias são extraordinárias”, disse a senadora
Anabel Fernandez Sagasti no Twitter. “Temos que
encontrar pontos de conexão entre aqueles que têm
mais a contribuir e aqueles que precisam.”
Os recursos do imposto serão utilizados para a
compra de equipamentos e insumos para combater a
covid-19, financiar a assistência de pequenas e médias
empresas, apoiar bairros pobres e ajudar a desenvolver o setor doméstico de gás natural. A lei, liderada
pela coalizão peronista do presidente Alberto Fernández, recebeu críticas da oposição mais conservadora.

Moscou abre dezenas de centros
de vacinação contra covid-19
Milhares de médicos, professores e outros em grupos
de alto risco se inscreveram para a vacinação contra a
covid-19 em Moscou, capital da Rússia, a partir deste
sábado, um precursor de um amplo esforço de imunização em todo o país. A vacinação ocorre três dias depois
que o presidente Vladimir Putin ordenou o lançamento
de uma campanha de imunização contra a covid-19 em
“larga escala”, embora a vacina projetada pela Rússia
ainda não tenha concluído estudos avançados necessários para garantir sua eficácia e segurança de acordo
com protocolos científicos estabelecidos.
O líder russo disse quarta-feira que mais de 2 milhões de doses da Sputnik V estarão disponíveis em
breve, permitindo às autoridades oferecerem vacinas
a profissionais da área médica e professores em todo
o país a partir do fim da semana que vem.
Moscou, que atualmente responde por cerca de um
quarto das novas infecções diárias, abriu 70 unidades
de vacinação neste sábado. Médicos, professores e funcionários municipais foram convidados a agendar um
horário para receber uma dose, e o prefeito de Moscou,
Sergei Sobyanin, disse que cerca de 5 mil haviam se
inscrito poucas horas depois que o sistema começou
a operar na sexta-feira. A vacina gratuita é oferecida
a pessoas de 18 a 60 anos que não sofrem de doenças
crônicas e não estão grávidas ou amamentando. A
Sputnik V foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya,
com sede em Moscou. Um estudo avançado entre 40
mil voluntários foi anunciado duas semanas após a
vacina ter recebido aprovação do governo e ainda está
em andamento.
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ICORONAVÍRUS

Região central e Guarani registraram o maior
índice de covid-19 na semana em Umuarama
Umuarama - Mesmo
com as medidas restritivas municipais e estaduais os números de pessoas contaminadas pelo
no coronavírus continuam
altos em Umuarama. No
boletim epidemiológico do
dia 22 a 28 de novembro
as regiões com maior
incidência do vírus estavam na Unidade Básica
de Saúde (UBS) Centro
de Saúde Escola (Unipar
Sede) e do Conjunto Residencial Guarani.
Conforme os dados
d a Se cre ta ria Muni ci pal de Saúde no Centro
de Saúde Escola foram
positivadas 122 pessoas
para covid-19 e na UBS
do Guarani 86 confirmações. Panorama registrou
69 casos e Cidade Alta
6 9 p o sitiv a d o s para a
doença. Ainda existem
272 casos positivos para
covid-19 não identificados dentro das UBSs do
município
As mulheres foram as
que mais apresentaram
testes confirmados para
covid-19 com 55% (589)
frente a 45% (483) dos
homens. No período, o
maior grupo de infectados em Umuarama em
relação a idade são as
pessoas entre 30 e 39 anos
(226 casos), seguidos dos
umuaramenses com 40
a 49 anos (196 casos). O
público dos 20 a 29 anos

e que vinha apresentando
altos índices de contágio,
apresentou redução com
185 casos registrados.
Já a população dos 50 a
59 anos teve 174 pessoas
registradas com positivo
para covid-19
Para os profissionais
da saúde existe a preocupação com a chegada
das festas de fim de ano,
principalmente com a
fluxo de pessoas vindas
de outras regiões para
visitar parentes. Desta
forma, caso não exista
um distanciamento da
população os números de
contágio do coronavírus
na Capital da Amizade
deve permanecer alto até
fevereiro.
Profissionais
da saúde
Durante a semana
o Centro de Operações
de Enfrentamento à Covid-19 (COE Municipal)
reuniu-se com o presidente da Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Umuarama
(Aciu), Orlando Santos,
membros da diretoria, representantes do comércio
e dos feirantes.
No encontrou foi ressaltando a falta de profissionais da saúde, que
também estão doentes.
Hoje, cerca de 40 profissionais estão de atestado
nos hospitais e dos 380

Além das medidas restritivas, a Prefeitura de Umuarama também adotou procedimentos de sanitização em locais de grande movimento

servidores das 25 UBS,
apenas em novembro 30
positivaram e no total cerca de 60 estão afastados
do serviço, também por
suspeita ou pertencer a
grupos de risco.
A secretária municipal
de Saúde e presidente
do COE, Cecília Cividini,
informando que hoje o

maior grupo de infectados
em Umuarama tem de 20 a
59 anos e o setor com mais
resultados positivos é o
comércio (vendedores),
seguido pelos profissionais de saúde e em menor
escala trabalhadores de
setores administrativos
e empresários/ empreendedores.

Casos
De segunda-feira (30) a sexta-feira (4)
Umuarama registrou 472 novos caso de covid-19
e duas mortes decorrentes da doença. No fim
da tarde de sexta-feira, havia 18 pessoas positivadas internadas, sendo nove em enfermaria
e nove em UTI. Dos suspeitos duas pessoas
estavam internadas em enfermarias.

Mais quatro leitos covid-19 são habilitados
noUmuarama
hospital
Cemil de UmuaramaAinda segundo a entre- Matrículas para Educação de
- O Gover- da 12ª Regional de Saúde
no do Paraná, por meio de Umuarama, Viviane vistado ontem foram mais
Jovens e Adultos semipresencial
da Secretaria de Estado Herrera, a Secretaria de 10 leitos de enfermaria no
da Saúde (Sesa), reativou Estado da Saúde atua via- Uopeccan e a direção do
no Sesi estão abertas
ontem 10 leitos de enfer- bilizando equipamentos e hospital vem fazendo esforos custos para manter os
leitos ativados em unidades
hospitalares. Já a responsabilidade pela contratação
e gestão de pessoas é de
cada hospital que prestam
serviços para a Sesa.

ços para contratar pessoal
e para ativar outros leitos
no dia 14 de dezembro.
Para hoje serão ativados
mais quatro leitos no Cemil,
sendo 2 leitos de UTI e 2
leitos de enfermaria.

Ações de fiscalização continuam na
prevenção à pandemia de coronavírus
Umuarama - A fiscalização da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária, em cumprimento aos
decretos municipais que
trazem medidas de enfrentamento à pandemia
de coronavírus e declaram
situação de emergência
em saúde no município,
realizou 30 ações entre
quinta e sexta-feira desta semana. O trabalho
continua neste sábado e
também no domingo, com
inspeção ao cumprimento
das medidas preventivas
e restrições por parte do
comércio e da população,
a fim de evitar a infecção
humana pelo novo coronavírus (Covid-19).
Na quinta-feira houve
fiscalização em comércio
de vestuário realizando
atendimento com as portas fechadas, com vendas
online, que foi orientado
pela equipe, e visitados
bares, tabacaria, oficina,
uma casa onde ocorriam

jogos de cartas e duas
festas em residências no
Parque Estância II e em
um condomínio, cujos responsáveis também foram
orientados. Além disso a
GMU realizou rondas por
vários bairros da cidade,
junto com a Vigilância
Sanitária, sem constatar
irregularidades.
Na manhã de sextafeira houve várias denúncias com relação a
panificadoras, que foram
vistoriadas, e também
de estabelecimentos funcionando em desacordo
com o decreto após as
17h. Uma festa que acontecia por volta das 17h
com 10 pessoas aproximadamente foi orientada
e os participantes foram
para casa. Ao vistoriar
um bar denunciado na
Av. Rio Grande do Norte
a equipe apurou se tratar
de uma lanchonete, que
funcionava obedecendo
aos critérios do decreto.

A mesma situação ocorreu
na Av. Guarani, já na Av.
Liberdade uma mercearia
extrapolou o horário e
fechou, após orientação
da equipe.
Foram visitados outros
bares, barbearia, vidraçaria, uma gráfica foi notificada bem como uma instituição de ensino a distância
que tinha funcionários
trabalhando internamente.
Após as 20h foram visitados ainda comércios em
bairros, um espetinho que
funcionava regularmente,
conveniência em posto de
combustíveis, uma festa
em residência do Conjunto
Ouro Preto foi dispersada,
denúncias de pessoas aglomeradas com som alto em
via pública (improcedente)
e outra festa residencial
na Rua Governador Ney
Braga, onde as moradoras
foram orientadas em relação à pandemia e ao toque
de recolher e encerraram a
comemoração.

Por Sistema Fiep
Com o objetivo de incentivar que jovens e adultos que
não concluíram a Educação
Básica (Ensino Fundamental,
anos finais, e Médio) voltem
a estudar, o Sesi está com
matrículas abertas para EJA,
destinadas à comunidade em
geral, com prioridade para
colaboradores da indústria.
As aulas são ofertadas na modalidade semipresencial e são
destinadas a maiores de 18
anos que tenham interrompido os estudos.
“Sabemos que ainda existem
muitos funcionários da indústria que não concluíram a Educação Básica e têm interesse
em retomar os estudos. Por
isso, oferecemos essa oportunidade de elevação da escolaridade da população brasileira,
em especial aos industriários
do Paraná”, afirma Giovana Punhagui, gerente executiva de
Educação do Sistema Fiep.
Para quem não teve condições

de concluir a Educação Básica
na idade regular, a EJA é uma
oportunidade de retomar os
estudos e abrir mais portas no
mercado de trabalho. Foi com
esse pensamento que Fabiano
de Andrade Silva, colaborador
de uma indústria de Irati, procurou o Sesi para cursar o Ensino Fundamental e Médio. Ele
conta que cresceu na empresa
após terminar a EJA do Sesi da
unidade de Irati. “Eu fui atleta
profissional de futebol, não
tinha tempo para me dedicar
aos estudos. Devido às viagens
e jogos constantes, acabei desistindo de estudar. O Sesi fez
uma diferença muito grande
na minha vida, me proporcionado momentos de muita alegria e realizações profissionais”,
conta Fabiano.
Como é a EJA – Com plataforma de ensino on-line própria,
o curso de EJA do Sesi é feito
por disciplinas (módulos), cursadas uma de cada vez. Todas

as turmas têm uma ordem fixa
de disciplinas a ser seguida e
as matérias podem durar de
duas semanas a três meses. Os
interessados em cursar a EJA
podem começar o curso no
início de cada disciplina/módulo, basta que tenha acesso
à tecnologia (um computador
ou celular conectado à internet) e disponibilidade para
comparecer ao encontro presencial semanal, com duração
de quatro horas. Com isso, há
várias possibilidades de entrada ao longo do ano.
A matrícula, gratuita para colaboradores das indústrias
contratantes do Sesi, deve ser
feita na unidade do Sesi onde
o estudante vai participar do
encontro presencial. O material didático é próprio, fica
disponível on-line e não há
custos extras para o aluno adquiri-lo. Para saber mais informações, acesse: sistemafiep.
org.br/eja.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

maria no hospital Uopeccan de Umuarama e hoje
mais quatro leitos, sendo
dois Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e dois de
enfermaria.
Conforme a diretora

Com plataforma de ensino própria, o curso de EJA do Sesi é feito por módulos
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Dnit sinaliza para a pavimentação da Estrada
Boiadeira entre Serra dos Dourados e Lovat/323
Umuarama – Em matéria divulgada pela Agência
Estadual de Notícias, no início da semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) fará o chamamento
da empresa vencedora da
licitação do Lote 2A da
pavimentação da Estrada
Boiadeira, a BR-487. A
licitação para o lote foi realizado em 2014 e este seria
o último trecho da estrada a
receber as melhorias.
O Lote 2A interligará os
municípios de Serra dos
Dourados a Cruzeiro do
Oeste, com um trecho de
37 km passando na Área de
Proteção Ambiental do Rio
Piava, manancial que abastece com água potável a
população de Umuarama. O
assunto do traçado dentro
da APA já vinha sendo tema
de discussões na Capital da
Amizade, principalmente
com o projeto da Sanepar
para novo ponto de capitação.
A extensão da rodovia
sai do distrito de Serra dos
Dourados passa pela APA
do Rio Piava, seguindo
na região de Lovat, onde
desemboca na PR-323 e se
conecta com o primeiro lote
já concluído da BR-487 em
Cruzeiro do Oeste.
O contrato é do modelo
de RDCI, ou seja, a mesma
empresa faz o projeto e executa a obra. Há expectativa
de encerrar a revitalização
da Boiadeira nos próximos
cinco anos, perfazendo
mais de 150 quilômetros no
Paraná.
Hoje a pavimentação
da Estrada Boiadeira está
localizadas no Lote 1ª entre
Serra dos Dourados e o
Porto Camargo, onde a obra
atingiu 33% em novembro,
segundo o Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (Dnit), gestor e executor do contrato
original.
Lote 1A
No Lote 1A envolve revitalizações entre Porto
Camargo e Icaraíma, um
contorno em Icaraíma e
a pavimentação do traçado original da Boiadeira
entre Icaraíma e Serra
dos Dourados, com outro

Potencial da Boiadeira
A obra tem repercussão macro e micro, imediata e de longo prazo. Do lado estratégico, ela
contribui com a criação de uma rota bioceânica
conectando o Porto de Paranaguá e outros terminais brasileiros a Antofagasta, no Chile. No
futuro, a ligação prevê uma rodovia de mais de
2,4 mil quilômetros entre Campo Grande (MS) e
o porto chileno, que poderá reduzir em até duas
semanas o tempo de viagem das exportações do
Brasil para os países orientais, principalmente
China, Japão e Coreia do Sul.

No Lote 1A envolve revitalizações entre Porto Camargo e Icaraíma

A obra tem repercussão macro e micro, imediata e de longo
prazo
O Lote 2A interligará os municípios de Serra dos Dourados a Cruzeiro do Oeﬆe

contorno de 4,5 quilômetros
em Santa Eliza. O empreendimento enlaça, ao todo, 46
quilômetros de obras.
O Lote 1A é dividido em
três trechos. O trecho 1 já
é asfaltado com cerca de
10 quilômetros e está localizado entre Porto Camargo
e Icaraíma. A intervenção
neste ponto envolve implementação de acostamento,
ajuste de curvas (reequilíbrio), alargamento da pista

e novo pavimento sobre o
existente.
Logo em seguida será
construído um contorno em
Icaraíma, tirando do centro
da cidade o fluxo de caminhões. Esse trecho 2 terá
cinco viadutos, cortando a
PR-485 e reconectando o
município ao novo traçado.
A implementação ainda
está na fase de desapropriação.
O trecho 3, onde estão

sendo realizadas as obras
neste momento, é a pavimentação sobre a antiga
Boiadeira de Icaraíma até
o distrito de Serra dos Dourados.
No local já foi realizada
terraplanagem, drenagem,
base e sub-base, e os meiosfios na chamada área de
miolo, restando apenas o
começo, o final e o contorno
em Santa Eliza. Também
estão em execução três via-

dutos próximos a Icaraíma:
um para dividir o acesso
entre a Boiadeira e Ivaté
e outros dois no sentido a
Umuarama, para retorno
e tráfego interno dos canaviais e das fazendas de
pecuária que margeiam a
rodovia. Ainda haverá outro viaduto em Santa Eliza,
próximo ao contorno que
vai desviar a localidade,
formando, ao todo, os nove
viadutos ou obras de arte
do contrato original.
O investimento total

alcançará quase R$ 260
milhões, sendo R$ 223,8 milhões bancados pela Itaipu
Binacional, num convênio
de sub-rogação do contrato
para o Departamento de
Estradas de Rodagem do
Paraná (DER-PR).
Com esses novos recursos a empreiteira contratada promete alcançar 250
funcionários operando em
ritmo acelerado na obra,
com expectativa de entrega
definitiva em janeiro de
2022.

Novo terminal rodoviário de Umuarama já recebeu escadas rolantes
Umuarama - A construção do novo terminal rodoviário de Umuarama avança para a conclusão, com a
implantação dos forros e a
instalação das escadas rolantes, já foram entregues
à empresa responsável
pela obra. O prefeito Celso
Pozzobom esteve no canteiro de obras nesta semana,
acompanhando o trabalho
dos operários. Ele conferiu
a colocação das placas de
ACM no revestimento externo e a forração interna, que
está bem adiantada.
Falta muito pouco para
a conclusão. Praticamente
não há mais serviços que
envolvem construção civil,
apenas detalhes de acabamento. As escadas rolantes
já estão sendo instaladas.
O telhado foi revisado e
as últimas peças em vidro
estão sendo colocadas. “A
empresa teve problemas
com a entrega de alguns
materiais, o que atrasou um
pouco a nossa expectativa
de entrega ainda neste ano,
mas a rodoviária ficará
pronta nas primeiras semanas de 2021 e finalmente
poderemos iniciar a opera-

ção”, informou Pozzobom.
O prefeito tem acompanhado pessoalmente todos
os passos dessa importante
obra, do ponto de vista
da logística e mobilidade.
“Tivemos dificuldades com
a primeira construtora. Foi
necessário romper o contrato e realizar nova licitação,
o que atrasou bastante o
período de execução. A nova
empresa também enfrentou
alguns desafios adicionais,
por conta do tempo em que
a construção ficou parada,
em dado momento faltou
mão de obra e materiais
importados atrasaram mais
que o previsto, estendendo
o cronograma”, lembrou o
prefeito.
“Mas agora, finalmente,
a obra está bem perto do
fim e logo vai mudar a realidade para quem depende
do transporte rodoviário em
Umuarama e também para
trabalhadores que atuam
no setor”, acrescentou o
diretor de Obras da Prefeitura, Renato Caobianco.
Próxima das principais
rodovias que atendem à cidade, a rodoviária reduzirá
a circulação de ônibus na

O prefeito Celso Pozzobom eﬆeve no canteiro de obras neﬆa semana, acompanhando o trabalho dos operários

região central, melhorando
o trânsito, e garantirá mais
conforto e segurança aos
passageiros e prestadores
de serviços.
A acessibilidade foi uma
das prioridades do projeto.
Elevadores e sistema de
ar-condicionado já foram

instalados e parte da mobília também já foi entregue.
O terminal terá 7.599 m² de
área, 1.993 m² de calçadas,
boxes e demais instalações, além de ampla área
externa para circulação,
plataformas de embarque
e desembarque, jardins,

estacionamento e áreas de
passeio para os usuários.
A entrada e saída dos
ônibus ficará na marginal
da Estrada Bonfim, com
acesso facilitado às rodovias PR-323 e PR-482. Áreas
comuns (como guichês de
passagens, lojas, praça de

alimentação e sanitários)
ficarão no piso inferior,
com entrada pela Avenida
Romeu Zolim e ambiente
climatizado. Já acesso à
área de embarques, no piso
superior, poderá ser feita
por escada fixa, escadas
rolantes ou elevador.
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A cidade de Guaíra tem tudo para se consolidar como polo regional

Diretor do Iluﬆrado e da Iluﬆrada FM, Ilídio Coelho Sobrinho, editor Osmar Nunes durante
entreviﬆa com o prefeito Heraldo Trento e o vice Gileade

ISEGUNDO MANDATO

Os planos de Heraldo Trento e Gileade Osti
para consolidar Guaíra como polo regional
Guaíra – Pela primeira
na história de Guaíra, um
prefeito foi eleito com 70%
dos votos na cidade de
Guaíra. A primeira gestão
de resultados positivos,
levou o prefeito Heraldo
Trento (DEM) à reeleição
com 11.410 votos, agora
tendo como vice-prefeito
Gileade Osti (Patriota)
na coligação “Guaíra em
Boas Mãos”. Juntos e
aliados com a Câmara
de Vereadores, deputados estaduais e federais
parceiros e o apoio dos
governos Estadual e Federal, pretendem realizar
um segundo mandato bem
melhor do que o primeiro.
E, depois de pôr a casa em
ordem no primeiro mandato, Heraldo Trento, está
confiante em consolidar
Guaíra como polo regional
e com um crescimento
mais acentuado.
O plano de governo
apresentado à população e
amplamente aprovado contempla todos os setores. E
tem grandes investimentos
previstos. Entre eles se
destacam a construção do
contorno rodoviário entre
as BRs-163 e 272 até a
cabeceira da ponte Ayrton
Senna, num investimento
de R$ 10,8 milhões por parte do Governo Estadual.
Uma obra que desviará o
tráfego pesado do centro
da cidade e promoverá
a expansão imobiliária.
O projeto inclui ainda a
reforma e iluminação de

R$ 10 milhões a partir do
próximo no novo Parque
Industrial. Com isso, vai
oferecer mais incentivos
para as empresas e indústrias locais ampliarem
suas instalações e também para quem pretende
vir de outra região investir
na cidade.
Com o comércio e a indústria mais fortes, Guaíra vai atrair ainda mais
turistas e consumidores
de outras cidades, já que
além disso, tem as excelentes opções de turismo.
As lojas francas estão
prestes a aportarem na
cidade também, sendo por
participação de empresários de Guaíra e outras
cidades. Mas será feita
Prefeito Heraldo Trento eﬆá empolgado com a previsão de crescimento de Guaíra como
nunca houve antes

toda a ponte entre Guaíra
e Mundo Novo no valor de
R$ 3,3 milhões.
Hospital Regional
A Saúde é outra prioridade da gestão atual
e continuará sendo nos
próximos quatro anos. E o
plano do prefeito Heraldo
Trento, que já está sendo
articulado, é conseguir
viabilizar convênios visando a instalação de um
Hospital Municipal ou
Regional para atender
a população de Guaíra
e de mais de quinze municípios do entorno no

Paraná, Mato Grosso do
Sul e Paraguai. É uma
população de mais de 500
mil habitantes que hoje
precisa viajar longe em
buscar de atendimento
médico de média e alta
complexidade.
O modelo de hospital
vislumbrado é o do Costa Cavalcanti de Foz do
Iguaçu, que tem a parceria
da Prefeitura, Governo
do Estado e Itaipu Binacional. Muitos pacientes
de Guaíra e região, hoje
em dia, em alguns casos
precisa ser levado até

Curitiba para realizar determinados tratamentos.
Isso demanda custos para
o município, desconforto
para os pacientes, o que
poderia ser evitado com a
construção de um hospital
em Guaíra.
Novo Parque Industrial
Gerar empregos e mais
rendas também faz parte
das prioridades da atual
gestão e do próximo mandato. A Prefeitura já investiu R$ 5 milhões num
parque industrial e tem
planos de investir mais

de uma forma que não
prejudicará o comércio
local, serão apenas mais
opções e atrativos para os
consumidores.
O aeroporto da cidade está estruturado e só
parou de funcionar, temporariamente, devido à
pandemia do novo coronavírus. Era o campeão
de vendas de passagens
até o começo de 2020,
antes de começarem as
restrições da pandemia.
Mas o prefeito acredita
que isso logo vai passar e
a economia voltará mais
forte e aquecida, a ponto de o aeroporto local
operar com grandes voos
comerciais diretos para
Curitiba e outras cidades.

A CONTINUIDADE
Heraldo Trento e Gileade dizem que o desafio da próxima gestão será dar continuidade
à estrutura existente e maximizar o uso dos
recursos disponíveis, através de uma gestão
técnica, ética, honesta e transparente, de forma
a fazer com que os resultados sejam alcançados
com o menor desperdício de recursos. Será
priorizado ainda o aumento das receitas municipais, aumentando assim as possibilidades da
contratação de profissionais necessários para
a correta gestão e execução dos programas e
serviços pactuados e existentes, sem comprometer o cumprimento dos limites dos índices
estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal
e pelo controle externo do TCE/PR e do Poder
Legislativo. Entre outras ações inclui ainda a
discussão do Novo Plano Diretor com ênfase
no aumento da oferta de moradias e parques
industriais, bem como a discussão iminente
do traçado da Nova Ferroeste, ampliação do
Aeroporto Walter Martins de Oliveira.

Outros setores
Com dezenas de páginas, o plano de governo
da gestão 2021/2024 de Guaíra é um dos mais
completos da região. E o prefeito reafirma
que tudo o que consta no plano foi discutido
e planejado para ser colocado em prática. Ele
diz que a meta é fazer tudo o que foi proposto.
“Vamos trabalhar para isso”, diz.
A gestão vai manter a valorização do funcionalismo, a boa relação com o Legislativo, Associação Comercial e outros segmentos, mantendo
a estrutura da Subprefeitura de Oliveira Castro,
melhorias na Guarda Municipal, a previsão
de criação da Companhia Independente do
Batalhão Policial de Fronteira, o BPFrom, em
Guaíra, municipalização do trânsito, investimentos em tecnologia, iluminação, calçadas,
sinalização de trânsito, mais habitação, melhorias na rodoviária, cemitério, transporte
coletivo, melhorias nos serviços oferecidos pela
Secretaria de Saúde, pela Secretaria Municipal
de Educação, na Secretaria de Agropecuária,
Infraestrutura e Meio Ambiente, revitalização
de parques, praças e jardins, implantar ciclovias, valorizar os eventos de cultura, esportes
e lazer, consolidar o porto de pesca, incentivar
a apicultura, fortalecer a cadeia do turismo
incentivando novos investimentos, elaborar planos de marketing turístico, fortalecer o Centro
Náutico, entre uma série de outras propostas
que estão no plano de governo.
Prefeito reeleito Heraldo Trento e o vice eleito Gileade Oﬆi
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ISEGURANÇA PÚBLICA

Vereadores aprovam convênio para
instalação do BPFron em Umuarama
çar a segurança na fronteira. A sede do batalhão é em
Marechal Cândido Rondon,
mas tem atuação em toda a
nossa região.

Por unanimidade de votos os 10 vereadores autorizaram o Município a firmar
convênio com o Governo do
Estado para a instalação do
2º Pelotão da 2ª Companhia
do Batalhão de Polícia de
Fronteira em Umuarama.
A votação foi realizada
em duas sessões extraordinárias seguidas ocorridas
na quinta-feira (3). Ainda
não foi definido quando a
estrutura entra em funcionamento, mas o comando
será a cargo do tenente
Namur Zandoná, que atualmente é o responsável pela
Força Verde em Umuarama.
Convênio
Pelo projeto de lei nº
35/2020, de autoria do
prefeito Celso Pozzobom,
o Município fica autorizado a locar imóvel e
assumir despesas de água
e luz até limites de R$ 3
mil e R$ 2 mil mensais,
respectivamente, para
que possa ser instalado
o 2º Pelotão do BPFron e

INOVAÇÃO

Mercado
Livre lança
capacitação
em tecnologia
com bolsas
de estudo
A gigante de e-commerce Mercado Livre
lançou, em parceria
com a empresa de tecnologia Globant e a
edtech Digital House,
um curso de educação
em tecnologia que pretende formar, em dois
anos, 10 mil profissionais na área de tecnologia na América Latina.
No Brasil, que tem o
maior déficit entre 10
avaliações de países
latinos, estima-se que
até 2024 sejam necessários mais de 300 mil
profissionais na área.
Dos 10 mil profissionais a serem atingidos
pela parceria, 2.500 deverão receber bolsa de
95% do valor do curso,
chamado de Certified
Tech Developer. O objetivo é formar, com
conceito acadêmico
baseado em metodologias ágeis, profissionais
prontos para atuar no
mercado de trabalho.
O lançamento é simultâneo no Brasil, na Argentina e na Colômbia.
As inscrições estão
abertas até abril do próximo ano (pelo site do
curso), e as aulas terão
início em maio. O valor do primeiro ano do
curso no Brasil é de R$
16.800 e, com a bolsa, o
aluno poderá pagar R$
840 (em parcelas). Não
há critério de renda na
seleção, mas o aluno
precisa ter mais de 16
anos. A seleção após a
inscrição envolve uma
série de testes e entrevistas.
Pelo plano de aulas,
a ideia é que o aluno
tenha conhecimento
suficiente para, ao final do primeiro ano do
curso, já ingressar no
mercado de trabalho.
Durante o aprendizado, será possível ter
contato com profissionais de Mercado Livre
e Globant. Além disso,
especialistas das duas
empresas de tecnologia
irão avaliar os projetos
finais do estudantes.

Em breve Umuarama terá mais um reforço nas forças de segurança instaladas na cidade

o Estado assume o compromisso de manter toda
a estrutura de material e
humana para reforçar o
combate a criminalidade
em Umuarama.

Segurança
Atualmente a Capital da
Amizade já conta com o 25º
Batalhão da Polícia Militar,
Pelotão da Polícia Ambiental, Polícia Civil e Guarda

Municipal. Agora com a
aprovação do projeto, a
cidade vai contar com mais
um órgão de segurança.
O BPFron é uma força
especial criada para refor-

Justificativa
Na justificativa ao projeto enviada pelo prefeito
Celso Pozzobom aos vereadores, é argumentado que
“o acordo objetiva preservar a ordem pública local,
simultaneamente otimiza a
atividade de polícia ostensiva e atua para fortalecer
a segurança pública, com
reflexos positivos também
para toda a Região Noroeste do Estado do Paraná,
sendo mantidas íntegras as
competências de ambos os
entes políticos envolvidos.
Ao propiciar condições
materiais para o melhor
desenvolvimento do programa de combate ao crime
pelo Batalhão de Polícia de
Fronteira, o Município, movimentando-se nos limites
de sua liberdade constitucional, termina por atrair

a si e a seus cidadãos benefícios diretos e indiretos.
Criminosos
Situado geograficamente em faixa de fronteira, o
Município de Umuarama
sofre com a ação intensa
e constante de grupos criminosos, organizados ou
não, sendo que a instalação
de unidade de Batalhão
de Polícia de Fronteira no
território local representa acréscimo significativo
à estrutura institucional
de segurança responsável
pela garantia das ordens
pública e econômica, além
de assegurar a aplicação da
lei penal, robustecendo-a.
Em termos preventivos,
facilita o desenvolvimento
conjunto e coerente de
políticas de conscientização. A proximidade física
tende também a proporcionar imediatidade às ações
repressivas, oferecendo
resposta ágil à necessidade imposta pela prática
delituosa”.

Prefeitura está construindo nova sede A Terra está mais perto de
para instalar o Posto de Saúde Central buraco negro da via Láctea
A nova sede do Posto de
Saúde Central está em fase
adiantada de construção
ao lado do Pronto Atendimento Municipal 24h Dr.
Cândido Garcia, na Avenida Dr. Ângelo Moreira da
Fonseca.
A empresa contratada
mediante licitação foi a
Canto Norte Construções e
a edificação já está com as
paredes erguidas. O prazo
de execução é de nove
meses, a partir da ordem
de serviço, e a previsão
de entrega é o primeiro
semestre de 2021.
UBS
A Unidade Básica de
Saúde Central terá área
construída de 416,08 m²,
com recursos do Contrato
de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), através de
parceria entre o município
e a Caixa Econômica Federal aprovada pela Câmara
de Vereadores. O preço
global para a execução do
projeto é de R$ 823.995,87
e o contrato tem vigência
até 27 de maio de 2021.
“A construção da UBS
Posto Central faz parte
da nossa estratégia para
melhorar o atendimento
na área de saúde, com
investimentos constantes
em infraestrutura, ampliações, contratação e treinamento de profissionais
para humanizar cada vez
mais a atenção prestada
aos usuários”, lembrou o
prefeito Celso Pozzobom.

A estrutura terá vários consultórios, sala de espera, de vacina, farmácia, atendimento odontológico, instalações sanitárias,
administrativas e demais dependências

Novos postos
Além de reformas, ampliações e melhorias em
várias unidades, a atual
gestão entregou três postos de saúde – no Conjunto Sonho Meu, no Parque
San Remo e no distrito
de Roberto Silveira –,
está finalizando obras em
Santa Eliza e avançando com a construção do
Posto de Saúde Central.
“Algumas unidades foram
bem ampliadas, como
a Anchieta/ Guarani, e
estamos trabalhando nas
UBS do Jabuticabeiras,
Panorama, Serra dos Dourados e Vitória Régia,
entre outras, para dar
mais comodidade e segurança aos pacientes e
profissionais de saúde”,
acrescentou Pozzobom.
Provisório
A UBS Posto Central
funcionava onde hoje está
o Pronto Atendimento
24h, que também foi im-

plantado nesta gestão.
Por conta disso, o município alugou um imóvel
na esquina da Avenida
Rio Grande do Norte com
a Rua Cananeia e transferiu o atendimento aos
usuários até a construção
da nova unidade.
A obra segue em bom
ritmo. “A estrutura terá
vários consultórios, sala
de espera, de vacina, farmácia, atendimento odontológico, instalações sanitárias, administrativas e
demais dependências. Vai
ser espaçosa e confortável
para atender bem aos
usuários, no momento em
que for necessária atenção
à saúde. Teremos também
programas e ações voltadas à saúde preventiva
e aos grupos especiais
(diabéticos, hipertensos
e outros), enfim tudo que
a população precisa na
atenção primária”, explicou a secretária municipal
de Saúde, Cecília Cividini.

Dupla é presa por tráfico
no Parque Dom Pedro I
Dois jovens, de 18 e
21 anos foram presos
em flagrante acusados
de tráfico de drogas, por
volta das 19h30 desta
sexta-feira (4), na rua
João Paulo dos Santos,
no Parque D. Pedro I,
em Umuarama, segundo
a Polícia Militar. Com a
dupla os policiais encontraram porções de maconha e cocaína e ainda R$

205 em dinheiro. Ambos
foram levados para a delegacia da Polícia Civil.
Segundo a Polícia Militar, durante diligências
no bairro os policias
perceberam o jovem de
21 anos, com os cabelos
pintados de azul, entregando algo nas mãos
do outro jovem de 18
anos. Foi realizada a
abordagem e no painel

de um Fiat Uno, pertencente ao jovem de 18
anos, onde encontraram
três porções de cocaína
e com o rapaz de 21
anos apreenderam uma
porção de maconha, R$
205 em dinheiro e um
aparelho celular. Ainda
segundo a PM, o suspeito
de 21 anos já foi preso
anteriormente também
por tráfico de drogas.

Um nova análise
aponta que a Terra está
quase 2 mil anos-luz
mais perto do que se
imaginava do grande
buraco negro localizado
no centro da Via Láctea,
galáxia da qual o Sistema Solar faz parte. A
descoberta ainda aponta
que o planeta se move 7
quilômetros por segundo
mais rapidamente.
Mais precisos, os dados foram identificados
após pesquisadores analisarem informações de
um catálogo lançado em
agosto deste ano pelo
projeto de radioastronomia Vera (sigla para
Exploração de Rádio
Astrometria por Interferometria de Longa Linha de Base, em inglês),
que mapeia a velocidade
tridimensional e as estruturas espaciais da
galáxia desde 2000. Os
levantamentos permitiram a elaboração de um
modelo mais preciso da
Via Láctea
A partir desse modelo, que também reuniu
informações de observações recentes de outros
grupos, os astrônomos

calcularam a localização
do centro da galáxia,
onde há um grande buraco negro. Em vez de estar
a 27,7 mil anos-luz, como
é adotado pela União Astronômica Internacional
desde 1985, ele estava
a 25,8 mil anos-luz da
Terra. Segundo informações do Observatório
Nacional de Astronomia
do Japão, a proximidade
não significa que a Terra
está sendo atraída para
dentro do buraco negro.
Para obter os dados,
o Vera utiliza uma tecnologia de combinação
de radiotelescópios distribuídos pelo Japão,
a fim de obter uma resolução equivalente ao
que alcançaria com um
telescópio de 2,3 mil
quilômetros de diâmetro,
cuja resolução seria suficiente para identificar
uma moeda de 1 centavo
de dólar na superfície da
lua. A expectativa é de
que o volume de dados
ainda aumente, uma vez
que o Vera participará de
um rede de radiotelescópios do Japão, da Coreia
do Sul e da China - para
ampliar a precisão.
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Mirando o topo, Grêmio inicia diante do
Vasco série de jogos contra ameaçados
Porto Alegre (AE) - O
Grêmio inicia diante do
Vasco, neste domingo, uma
sequência de cinco jogos
contra times que lutam
contra o rebaixamento no
Brasileirão. Manter a invencibilidade de 15 partidas e
espantar a zebra são necessários para os gaúchos
entrarem de vez na luta pelo
inédito título na era dos pontos corridos. Os cariocas, no
17.° lugar, são os primeiros
rivais, às 16 horas, na Arena
Grêmio.
Depois de encarar os cariocas, o time ainda enfrenta
Goiás (20 °), Sport (16.°),
Atlético-GO (14.°) e Bahia
(13.°), em jogos intercalados
com quartas de final da
Libertadores e semifinais
da Copa do Brasil. No primeiro turno, contudo, os
gaúchos não aproveitaram
bem a sequência, somando
somente 7 pontos dos 15
disputados, abaixo dos 50%
de aproveitamento.
Agora, os gremistas fa-

sa jogando. Na defesa, Pedro
Geromel deve voltar após
ganhar descanso diante do
Guaraní. Situação semelhante vive o atacante Diego
Souza, também ausentes
diante dos paraguaios.
A ordem é não dar chances de recuperação a um
rival sem ganhar há cinco
jogos, na zona de rebaixamento e sob cobranças
após eliminação na Copa
Sul-Americana.

Equipe do Grêmio quer embalar no Brasileiro

zem campanha para que a
equipe encare com seriedade também o Brasileirão. O
time jamais ergueu a taça
nos pontos corridos por
se dedicar mais a outras
competições. Com série
diante de oponentes em tese

São Paulo inicia série
"local" para se manter
na ponta do Brasileirão

São Paulo (AE) - Após assumir a liderança do
Campeonato Brasileiro na última quinta-feira, o São
Paulo inicia neste domingo uma sequência de quatro
jogos na capital paulista na tentativa de permanecer na
ponta da tabela. A equipe recebe o Sport, às 16 horas,
no Morumbi, pela 24.ª rodada.
Tanto o técnico Fernando Diniz como os jogadores
adotaram tom cauteloso ao falarem sobre o bom momento do São Paulo. São 15 partidas de invencibilidade,
com oito vitórias e sete empates. “Agora é procurar
manter a liderança, aproveitar os jogos em que estamos bem e abrir vantagem. Não tem nada ganho, temos
que manter e melhorar a cada jogo”, afirmou Brenner,
artilheiro da equipe na temporada, com 18 gols.
O goleiro Tiago Volpi, um dos líderes do elenco,
reforçou: “A diretoria acreditou no trabalho, no que
estávamos fazendo. O resultado muitas vezes não
estava acontecendo, mas agora a gente vem colhendo
os frutos. Para ser campeão, a gente tem que manter
a regularidade”.
Além da liderança do Brasileirão, o São Paulo está
na semifinal da Copa do Brasil e terá pela frente o
Grêmio, justamente no primeiro duelo fora da capital
após a sequência de quatro jogos. Depois da partida
deste domingo contra o Sport, o time volta a jogar no
Morumbi na quarta-feira, diante do Botafogo, em duelo
atrasado da 18.ª rodada do Brasileirão. No domingo
seguinte, dia 13, o São Paulo tem clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena, em Itaquera. Depois,
no dia 16, a equipe tricolor recebe o Atlético-MG, hoje
vice-líder, no Morumbi.
Sem ter de viajar, o São Paulo chega menos cansado
para os confrontos do Brasileirão. O técnico Fernando
Diniz praticamente não tem sofrido com desfalques. O
departamento médico atualmente tem apenas jogadores que já estavam lesionados há tempos e os casos
de coronavírus não têm assombrado o elenco. Mais
uma vez, Diniz terá todos os jogadores considerados
titulares à disposição.

Sport tenta surpreender o SP
Em queda livre, o Sport tem uma missão bastante
complicada para não depender de outros resultados
para continuar fora da zona de rebaixamento. Neste
domingo, o time pernambucano enfrenta o São Paulo.
Sem pontuar nas últimas três partidas e amargando
um jejum de quatro jogos sem vitórias, o Sport está à
beira da zona de rebaixamento, em 16.º lugar, com 25
pontos, um a mais do que o Vasco. O time cruzmaltino,
porém, ainda tem um jogo a menos. Não bastasse a
dificuldade de enfrentar um dos melhores times do
campeonato, o Sport ainda precisa superar alguns
problemas. Leandro Barcia sofreu uma grave lesão
no joelho - suspeita de ruptura no ligamento - e Marquinhos cumpre suspensão automática

mais fracos, os torcedores
já acreditam que podem ver
o time disputar também a
taça nacional.
Renato Gaúcho tem uma
baixa certa no confronto
com o Vasco. O meia Jean
Pyerre sofreu uma pancada

no tornozelo direito e será
preservado para o duelo com
o Santos na Libertadores. O
chileno Pinares deve iniciar
seu primeiro jogo no clube.
O treinador deve manter
o rodízio dos laterais, com
Victor Ferraz e Diogo Barbo-

Vasco, abatido
O clima é ruim no Vasco.
Afundado entre os piores,
vem de goleada em casa no
Brasileirão e de eliminação
na Copa Sul-Americana.
Longe de seus domínios,
a abatida equipe tentará
acabar com a série invicta
do Grêmio, às 16 horas, em
nova tentativa de deixar a
zona de rebaixamento do
Brasileirão.
Na rodada passada, bastava ganhar do Ceará para
os cariocas saírem da zona

do rebaixamento. Levaram
4 a 1. Na quarta-feira, precisava de um 0 a 0 para avançar na Sul-Americana e o
time novamente perdeu em
São Januário. Foi eliminado
com 1 a 0 contra Falhou em
dose dupla no Rio e vai sob
pressão para o duelo na
Arena Grêmio.
Necessitando de um
triunfo urgente após cinco
jogos sem um resultado
positivo, o Vasco segue sem
o goleador Cano e tem seu
substituto, Ribamar, abalado após perder muitos gols
na eliminação diante do
Defensa Y Justicia.
Com apenas 11 jogos no
comando no Vasco, alguns
à distância por causa da
covid-19, o técnico português Ricardo Sá Pinto já
sofre pressão por demissão
de alguns torcedores e,
sobretudo, de conselheiros.
Não apenas pela queda na
Sul-Americana, mas pelo
fraco desempenho de 33,3%
de aproveitamento.

Com Sampaoli e reforços, Atlético-MG
quer sufocar o Inter de olho na liderança
Belo Horizonte (AE) - O
Atlético-MG sofreu com surto da covid-19 nas últimas
rodadas do Brasileirão.
Perdeu diversos jogadores
e Jorge Sampaoli. Com o
treinador de volta e muitos
atletas recuperados, os
mineiros prometem sufocar o Internacional para
seguirem firme na luta pelo
título. Ganhar às 18h15 no
Mineirão pode até reconduzir o time à ponta.
Superado pelo São Paulo no meio de semana, o
Atlético-MG precisa ganhar
dos gaúchos e torcer por
tropeço do novo líder para
resgatar o primeiro lugar.
Quando entrar em campo,
Sampaoli e companhia já
saberão do resultado dos
oponentes.
O comandante superou
a doença e volta à beirada do campo no Mineirão
para "orquestrar" a equipe.
Vibrante durante os 90
minutos, o técnico consegue fazer o Atlético-MG se
sobressair e seu retorno é
comemorado pelo torcida.
Sampaoli volta com bastante opções. Além dele, o
time titular terá o goleiro
Everson, o lateral Guga,
o zagueiro Réver, o meia
Alan Franco e o atacante
Eduardo Vargas livres da
doença, além de outras
opções no banco.
O zagueiro Júnior Alonso e o meia-atacante Savarino cumprem suspensão e

são desfalques. Mesmo não
tendo o time considerado
ideal, o Atlético-MG vai
forte para o jogo e promete
ofensividade.
Depois de abrir cinco
pontos na liderança e não
conseguir manter, os mineiros perderam a posição
e querem evitar que o São
Paulo faça o mesmo. Crente
que os paulistas uma hora
vão tropeçar, a ordem no
Atlético-MG é caminhar
lado a lado, sempre fazendo
sombra. Para isso terá de
ganhar do Inter, até pouco
tempo o maior rival na
briga pelo título.
Os mineiros fazem o
confronto direto com o São
Paulo daqui a três jornadas
e querem seguir "vivos" até
lá para tentar retomar o
topo. Resta saber como os
titulares se comportarão
nesse retorno pós vírus. A
esperança é que não sintam
a falta de ritmo
Inter tenta
reencontrar vitórias
O Internacional liderou
o Brasileirão em diversas
rodadas graças aos gols
e a boa fase de Thiago
Galhardo. O artilheiro caiu
de rendimento, o time despencou na tabela e agora
buscará "voltar à disputa"
sem seu principal nome,
poupado. Há seis rodadas
sem vitórias na competição, os gaúchos tentarão
desencantar em visita ao

Sampaoli está de volta ao time com seu jeito diferenciado
de comandar o elenco

Atlético-MG.
Apesar de ainda estar na
disputa do título nacional,
mesmo com a série ruim, o
Inter também acredita em
reviravolta no confronto
das oitavas de final da Libertadores, diante do Boca
Juniors, e vai preservar seu
goleador. Outro poupado,
D’Alessandro também não
joga em Belo Horizonte.

Desde que o técnico
Eduardo Coudet deixou
o Inter, o clube não mais
ganhou no Brasileirão. Abel
Braga chegou e só amargou
tropeços. Para piorar, ainda
se infectou com a covid-19.
O auxiliar Leomir de Souza
está "quebrando o galho"
e terá a missão de dirigir
a equipe, também, no Mineirão.

Ainda sem mudanças no formato,
Fifa confirma Mundial de Clubes para 2021
Zurique (AE) - Ainda sem
apresentar mudanças no formato, a Fifa confirmou nesta
sexta-feira a realização do
Mundial de Clubes em 2021. O
torneio continuará com sete
equipes, que competirão em
dezembro do próximo ano,
no Japão. O anúncio surpreendeu porque a entidade
máxima do futebol mundial
tinha a meta de lançar um
novo e ampliado formato para
o Mundial a partir de 2021.
O plano inicial da Fifa
era realizar neste ano a última edição do torneio no
formato atual, com sete equipes, sendo seis campeões
continentais mais um time

representante do país-sede
do Mundial. A edição de 2020
foi adiada para fevereiro, no
Catar, em razão da pandemia
do novo coronavírus.
O atual formato vem perdendo atratividade a cada
ano por conta do baixo nível
técnico e da previsibilidade
dos resultados. Os clubes
europeus venceram as últimas sete edições e levaram
a melhor em 12 dos últimos
13 campeonatos - somente
o Corinthians quebrou esta
série, em 2012.
A Fifa, então, passou a
elaborar um novo formato,
que vinha sendo planejado
para 2021. O novo Mundial

teria 24 clubes, com ao menos oito equipes europeias e
seis sul-americanas. A ideia
inicial era realizar a primeira
edição da competição em
junho de 2021, na China. A
pandemia, contudo, acabou
com os planos da entidade.
A covid-19 forçou o adiamento da Copa América e da
Eurocopa para o meio do ano
que vem, justamente o período em que a Fifa pretendia
fazer o novo Mundial. O presidente Gianni Infantino, contudo, garante que o plano segue
de pé, embora sem nova data
para acontecer. “O novo Mundial segue na agenda. Nós só
ainda não decidimos quando

será realizado”, afirmou o
principal dirigente da Fifa,
após reunião do Conselho da
entidade, nesta sexta.
A pandemia e os consequentes adiamentos de
competições internacionais
podem forçar a Fifa a adiar o
novo Mundial para 2025. Isso
porque o ano de 2022 terá
a Copa do Mundo no Catar,
entre novembro e dezembro,
o que vai congestionar o
calendário daquele ano. Em
2023, a China, futura sede
do Mundial de Clubes, vai
receber a Copa da Ásia na
mesma época. E ano de 2024
terá novas edições da Copa
América e da Eurocopa.
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Miss & Mister Dog 2020 de Umuarama
recebem a premiação de vencedores
Após passaram por duas
fases de votação, o Miss &
Mister Dog 2020 receberam
a premiação na manhã de
ontem. A cerimonia de entrega foi realizada na Agro
& Pets Fazendão. A promoção foi uma realização do
programa junto e misturado
da rádio Ilustrada FM e
teve o apoio da Agro & Pets
Fazendão, Estrelinhas no
Céu Crematório Pet, Nossa
Senhora Plano de Assitência Pet, Clínica Veterinária
Mundo Animal, Clínica Veterinária Salvare, Mundo Pet,
Pet Tudo, Casa Do Produtor,
Umuarama Aves e Casa Das
Rações.
Após pré-seleção na qual
10 finalistas foram selecionados de 50 participantes,
os internautas elegeram
como Miss Dog 2020 a husky
siberiano Maya (411 curtidas) e como Mister Dog 2020
o SDR Billy (1.149 curtidas).
Ainda foram eleitos como
Miss Fofura a shih tzu Cacau (314) e Mister Fofura
o lhasa apso Snow (756).
A Miss e o Mister Dog 2020
receberam R$ 500,00 cada
um e a Miss Fofura e Mister
Fofura 2020 receberam R$
200,00 cada.
Este ano, devido a pandemia do coronavírus, a
primeira edição do Miss
& Mister Dog foi diferente
com boa parte do evento
sendo online. Para a edição
do próximo ano, a final do
concurso será ao vivo em
setembro e durante a tradicional “Cãominhada”.

Com 411 curtidas Maya foi a Miss Dog e a tutora levou R$ 500,00 da equipe
do Nossa Senhora Plano de Assitência Pet

Como Miﬆer Dog 2020 o SDR Billy teve 1.149 curtidas e recebeu R$ 500,00
do pessoal da Eﬆrelinhas no Céu Crematório Pet

Cacau foi a Miss Fofura com 314 curtidas e recebeu o prêmio de R$ 200,00
do médico veterinário do Agro Pet Fazendão, Jonathan Lima

O lhasa apso Snow recebeu 756 e foi eleito o Miﬆer Fofura, que também
recebeu prêmio de R$ 200,00 do Agro Pet Fazendão

Umuarama Ilustrado

Imobiliário
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E vem aí a segunda edição de “No Rastro da Notícia”,
escrito pelo jornalista e apresentador Roberto Cabrini,
que comemora bastante o sucesso de seu livro. Quanto ao
seu trabalho na televisão, ele está novamente no “Domingo
Espetacular”, da Record TV.

Na novela

Depois de participar de diversas séries, Mariana Lima
está de volta aos folhetins. A atriz foi confirmada no elenco
de “Um Lugar ao Sol” para interpretar uma alcoólatra que
encontrará apoio na terapeuta vivida por Regina Braga.
A previsão de estreia é abril do ano que vem.

Comemorando o Natal

Hoje a família mais amada do Brasil está de volta à
programação da Globo, abrindo o mês de atrações especiais de fim de ano da emissora. “O Álbum de Natal da
Grande Família” é uma reapresentação do último episódio
da oitava temporada da série e mostra a importância da
união familiar na tradicional celebração. Nenê (Marieta
Severo) está especialmente animada para a data, pois ela
também marca o primeiro ano de seu neto Floriano. Mas a
dona de casa teme que Lineu (Marco Nanini) não consiga
chegar em casa a tempo para a ceia, já que o marido tem
trabalhado sempre depois do horário na pet shop. Além
disso, Tuco (Lucio Mauro Filho) avisa que pretende jantar
com a família da noiva Gina (Natalia Lage), e Bebel (Guta
Stresser) e Agostinho (Pedro Cardoso) decidem organizar
uma festa para o filho com direito a enfeites, salgadinhos
e cachorro-quente, depois que Nenê diz que esse estilo de
comemoração não combina com a ceia de Natal. Mesmo
contrariada por todos, a matriarca avisa que irá preparar
a ceia em sua casa e, se ninguém aparecer, viajará para
celebrar com sua prima. Vai ao ar a partir das 12h30.

Ator centrado

Mateus Solano atualmente brilha na pele do personagem Zé Bonitinho da “Escolinha do Professor Raimundo”
e impressiona por seu profissionalismo e pela forma discreta como leva sua vida. E tem uma curiosidade sobre o
ator, quando está de folga ele borda tapetes, aqueles que
se confeccionam com talagarça e linha de lã. Alívio para
o estresse. Fica a dica.

A mãe da mesma ﬁlha

Na série “Maldivas”, produzida pela Netflix, Vanessa
Gerbelli mais uma vez interpreta a mãe da personagem
Liz, vivida por Bruna Marquezine. Para lembrar, no ano de
2003, na novela “Mulheres Apaixonadas”, Vanessa Gerbilli
fez a Fernanda, mãe de Salete, interpretada pela então
menina Bruna Marquezine.

Família

Fábio Assunção contou
numa rede social que ele
será papai pela terceira
vez. A mulher do ator, Ana
Verena, está grávida de uma
criança e eles ainda não
sabem que será menino ou
menina. Fábio Assunção já
é pai de João, de 17 anos, e
de Ella Felipa, de 7, frutos
de casamentos anteriores,
e comemorou bastante a
novidade.

Fora do especial
de ﬁnal de ano

Xuxa Meneghel não deverá participar do “Família
Record”, o especial de final
de ano da emissora. É que o
contrato da apresentadora
está em seus dias finais
e não haverá renovação,
conforme a própria Xuxa já
anunciou.

Mensagem
de apoio

Fátima Bernardes recebeu uma mensagem de
apoio de Natasha Dantas,
mulher de William Bonner,
ex-marido da apresentadora, após revelar diagnóstico
de câncer de útero em estágio inicial. “Deus é contigo!
Maior força não há! Sua família, amigos e todos que te
amam também!”, escreveu
Natasha.

Divórcio assinado

Com já noticiado, Gusttavo Lima e Andressa Suíta assinaram o divórcio dias atrás e assim perante a Justiça não são mais um casal.
E agora segue o processo para a divisão dos
bens, sendo que por enquanto Andressa e os
filhos recebem uma pensão equivalente a 54
salários mínimos estipulados anteriormente,
dias após a separação deles.

Foto: Vera Fischer /
Renato Rocha Miranda-RG
1) Como se chamava a personagem de
Vera Fischer, na novela “América”, exibida
em 2005?
a) Úrsula
b) Chiara
c) Celeste
d) Yvete
2) Qual dessas produções foi protagonizada pelo
personagem Marconi Ferraço, interpretado por Dalton
Vigh?
a) “Negócio da China”
b) “Duas Caras”
c) “I Love Paraisópolis”
d) “Começar De Novo”
3) Como se chamava a personagem de Renata
Dominguez na novela “Rei Davi”, exibida pela Record
em 2012?
a) Luana
b) Sirlene
c) Bate-Seba
d) Valquíria
4) A novela é “Prova de Amor”. Qual dessas atrizes
deu vida à personagem Clarice?
a) Vanessa Gerbelli
b) Patrícia França
c) Bianca Rinaldi
d) Lavínia Vlasak
5) No final da década de 1990, o ator Juca de Oliveira
interpretou Egisto Ghirotto. Qual foi a novela em que
ele viveu o personagem?
a) “Os Ossos do Barão”
b) “O Grito”
c) “Torre de Babel”
d) “Fera Ferida”
(Respostas: 1-a / 2-b / 3-c / 4-d / 5-a)
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Filmes

(A programação de filmes está sujeita a alterações
sem o prévio aviso)
Apenas o Começo
(Just Getting Started) 13h30, na Record, EUA,
2017. Direção de Ron Shelton. Com Morgan Freeman,
Tommy Lee Jones, Rene Russo, Joe Pantoliano, Glenne
Headly e Sheryl Lee Ralph. Dois parceiros de golfe,
um ex-agente do FBI e um ex-advogado de criminosos,
atualmente em um programa de proteção à testemunhas, precisam colocar suas diferenças e rivalidades
de lado para tentar solucionar um misterioso caso e
impedir a ação criminosa de um bando de gângsteres.
Círculo de Fogo
(Pacific Rim) 14h30, na Globo, EUA, 2013. Direção
de Guillermo Del Toro. Com Charlie Day, Idris Elba,
Charlie Hunnam, Robert Kazinsky, Rinko Kikuchi,
Max Martini. Quando várias criaturas monstruosas,
conhecidas como Kaiju, começam a emergir do mar,
tem início uma batalha entre estes seres e os humanos.
Para combatê-los, a humanidade desenvolve uma série
de robôs gigantescos, os Jaegers, cada um controlado
por duas pessoas através de uma conexão neural. Entretanto, mesmo os Jaegers se mostram insuficientes
para derrotar os Kaiju. Diante deste cenário, a última
esperança é um velho robô, obsoleto, que passa a ser
comandado por um antigo piloto e uma treinadora.
Travessia Mortal
(Deadly Crossing) 22h00, na Bandeirantes, EUA,
2011. Direção de Keoni Waxman. Com Steven Seaal,
Meghan Ory. A esposa de um ex-xerife do Arizona é
morta na fronteira do México com os Estados Unidos.
Um mexicano, que está atravessando a fronteira ilegalmente, é considerado o principal suspeito. No entanto,
o marido da vítima decide investigar para descobrir o
verdadeiro assassino. Todos os envolvidos têm suas
vidas mudadas para sempre.
Belas e Perseguidas
(Hot Persuit) 22h35, na Globo, EUA, 2015. Direção
de Anne Fletcher. Com Reese Witherspoon, Sofia
Vergara, Michael Mosley, Robert Kazinsky. Designada
para escoltar a importante testemunha Daniella Riva
até Dallas, a policial Cooper se vê em uma fuga desenfreada junto com sua companheira de viagem após se
envolver em um acidente. Dotadas de personalidades
opostas, elas unem forças para escapar dos bandidos
e da própria polícia.
Fúria
(Tokarev) 01h00, na Globo, EUA, 2014. Direção de
Paco Cabezas. Com Nicolas Cage, Max Fowler, Michael
McGrady, Rachel Nichols, Max Ryan, Peter Stormare.
Paul Maguire, um ex-vigarista, busca encontrar os sequestradores de sua filha para evitar que seu passado
criminoso seja revelado.
Malone: Puxando O Gatilho
(Give ‘Em Hell Malone) 02h15, na Bandeirantes,
EUA, 2009. Direção de Russell Mulcahy. Com Thomas
Jane, Ving Rhames. Malone é um ex-detetive particular, do tipo durão, que se torna um matador de aluguel
depois de assistir ao assassinato de sua mulher, seu
filho e seu irmão. Ele é contratado por um chefão para
resgatar uma pasta, mas tem que matar um batalhão
de capangas e é quando descobre que entrou numa
enorme fria. A pasta vem acompanhada de muitos
problemas, entre eles a estonteante garota, um matador e seu companheiro, um psicopata piromaníaco
e muitas rajadas de balas.
Plano de Voo
(Flightplan) 02h40, na Globo, EUA, 2005. Direção de
Robert Schwentke. Com Jodie Foster, Peter Sarsgaard,
Erika Christensen, Kate Beahan, Greta Scacchi, Judith
Scott. Mulher devastada com a morte súbita de seu
marido voa com a filha de Berlim a Nova York. A mais
de 40 mil pés de atitude e a bordo de um moderno avião
que ajudou a projetar, entra em pânico ao perceber o
desaparecimento da menina. Desesperada, ela precisa
provar para a tripulação e os passageiros sua sanidade, já que não há sinal de que a menina esteve, de
fato, no avião.

Áries
Seja prático na organização de sua
agenda para a semana e economize
tempo e esforço. Em casa, mantenha
uma poﬆura aberta, para ouvir e entender o ponto de viﬆa alheio.

Libra
Não exagere as suas dificuldades,
mas também não olhe para elas como
se fossem bobagem. Lute por seus
direitos até um limite juﬆo. Cultive a
delicadeza em seus relacionamentos.

Touro
Procure compreender melhor seus
colegas de trabalho bem como os
familiares e a pessoa querida. Ao se
colocar no lugar do outro, você também aprenderá mais sobre si mesmo.

Escorpião
Não fuja de sua rotina e dê continuidade ao que já começou. Se tem
medo que alguém lhe passe a perna,
seja cuidadoso, mas não se moﬆre
desconfiado demais.

Gêmeos
Impulsionado em descobrir suas
verdadeiras aptidões e transformar
o próprio ambiente, sua percepção
eﬆará apurada na conquiﬆa de novos
horizontes. Faça cada coisa no seu
devido tempo.

Sagitário
Viver em paz e sem perturbação será
muito importante agora. Para que
tudo isso aconteça, evite participar de
intrigas e rivalidades com quem quer
que seja. Felicidade no amor.

Câncer
Procure manter seu eﬆado de ânimo
mais calmo e otimiﬆa, neﬆe e nos
próximos dias para que não venha a
sofrer prejuízos e embaraços. Bom
para novos eﬆudos e pesquisas.

Capricórnio
Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo.
Faça o que tem a fazer com brevidade.
Confie em sua capacidade de enfrentar e resolver desafios. Será vitorioso.

Leão
Evite qualquer tipo de traição e cuide
da saúde e da sua reputação. Explore
diferentes técnicas e métodos de
realizar o seu trabalho. Analise racionalmente os seus conflitos.
Virgem
No trabalho poderá produzir muito,
desde que tome inciativas. O momento eﬆá cheio de possibilidades interessantes. Não se deixe contaminar pela
confusão a sua volta.

Aquário
Eﬆe período de final de ano pede
maior organização em seu orçamento,
pois poderá gaﬆar mais do que ganha.
Cuidado! Reja com atitudes positivas
em provocações no trabalho.
Peixes
No fim do dia faça exercícios físicos.
Procure comer raízes e grãos para ter
mais energia. Banhos prolongados podem ajuda-lo a dormir melhor. Tenha
bons sonhos!

Saúde
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IBELEZA

Fruta é saudável, mas precisa de cuidado
para evitar manchas e queimaduras

Frutas
As frutas – todas elas
– fazem bem para a saúde
e são bem saborosas, no
entanto algumas delas,
mesmo sendo saudáveis,
podem ocasionar manchas na pele; os dermatologistas explicam que
além de manchar, podem
causar também queimaduras de até terceiro grau.
O verão combina com
praia, piscina, cervejas e
sucos bem gelados. Mas
no caso de limonadas e
laranjadas, é necessário
tomar alguns cuidados.
Isso porque frutas como
o limão, laranja, mexerica, morango e figo são
responsáveis, muitas
vezes, por levar a um
quadro de fitofotodermatose. Imagina só, você
capricha ao máximo no
protetor solar e acaba
ficando com manchas ou
lesão na pele por causa
de uma fruta.
Manchas
Os médicos explicam
que é a fitofotodermatose
é um tipo de dermatose
causada pelo contato

com frutas cítricas ou
extratos das plantas e
posterior exposição ao
sol. O contato não necessariamente se dá com a
planta em si, mas muitas
vezes um espinho, uma
seiva ou as substâncias
presentes nas cascas
do limão, da tangerina,
da laranja e do figo, por
exemplo.
Dermatose
A dermatose ocorre
nas áreas de contato com
essas substâncias e que
recebem a irradiação do
sol. Geralmente, elas surgem dentro das 24 horas
seguintes, promovendo
um processo inflamatório, e caracterizam-se
por eritema como uma
queimadura, eventualmente, com formação de
vesículas e bolhas, dependendo da intensidade
da reação.
Queimaduras
Pode surgir infecção
secundária na evolução,
mas a característica
principal das fitofotodermatoses é a pigmentação,
que pode durar várias
semanas. As manchas de
pele são acastanhadas
e a aplicação do limão,
por exemplo, sobre a pele
pode produzir queimaduras de até 3º grau.
Bolhas
Quando ocorre o processo de fitomelanose,
de fitofotodermatose,
na hora talvez possamos não perceber, e às
vezes ocorre já uma
sensibilidade, com uma
vermelhidão e eritema
local, e posteriormente
podemos perceber a formação das vesículas, com
microbolhas e bolhas
grandes. Dependendo
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de como isso for tratado,
há a possibilidade de ter
uma infecção secundária
por bactérias da própria
flora da pele; por isso é
importante buscar ajuda
médica imediata.
Cuidados
Quando ocorre o processo, a primeira medida
é lavar muito bem com
água e sabão de pH neutro, usar água termal na
sequência também ajuda
bastante. Os cremes à
base de pró-Vitamina
B5 ou ácido pantotênico
fazem uma oclusão, que
ajuda a restabelecer a
barreira da pele.
Em relação às roupas,
para não piorar o processo, elas devem principalmente ser de material
100% natural como o
algodão e que protejam
a região da exposição
ao sol. Para tratar o processo inflamatório, será
necessário administrar
via oral analgésicos e até
antibióticos. Para tratar
as bolhas, é recomendado o uso de pomadas à
base de antibióticos locais e muita hidratação.

O limão é bem popular e vai bem tantos nos sucos como na nossa caipirinha. No entanto,
PREFEITURA
TAPEJARA
é bom ter cuidado porque o limão em contato
com a pele e MUNICIPAL
sob o sol podeDE
manchar
a pele e
CNPJ 7 6 . 2 4 7 . 3 4 5 / 0 0 0 1 – 0 6
até causar queimaduras / GB Imagem
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tomar cuidado com o manuseio de frutas cítricas, e
alimentos como cenoura,
arruda, aipo, salsinha,
coentro, erva-doce, já que
todos esses alimentos liberam substâncias que podem manchar e queimar a
pele, após exposição solar.

Cítricas
Para evitar a fitofotodermatose, é muito importante nos dias de verão

Passeio
Passeio no campo,

CEP 87430-000

Juiz de Direito

emergências que forem solicitados

serralherias

e

Estabelecimentos comerciais com atividades de
comercialização

de

alimentos

prontos

Todos os dias até às 22:00 horas.

como

pizzarias, lanchonetes, fast food, fast food por trailer,
lojas de conveniência, e assemelhados
Estabelecimentos comerciais com atividades de

Todos os dias até às 22:00 horas.

comercialização de alimentos prontos do tipo
restaurantes e os pesque-pagues que prestem
serviços similares aos restaurantes
Prestadores de serviços unipessoais, profissionais

Segunda a sábado até as 18:00 horas, exceto

liberais,

domingos e feriados.

escritórios

engenharia,

contábeis,

transporte,

de

clínicas

assessoria,

odontológicas,

fisioterapias, laboratórios e assemelhados poderão
prestar seus serviços no local do estabelecimento
Estabelecimentos prestadores de serviços com

Segunda a sexta feira nos horários normais, bem

atividades de oficina mecânica em geral, consertos de

como em finais de semana e feriados para atender

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TAPEJARA
serralherias
e

eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores,
borracharias,

emergências que forem solicitados

bicicletarias,
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assemelhados

CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
Prestadores de serviços unipessoais, pedreiros,

Segunda a sexta feira nos horários normais, bem

pintores, jardineiros, gesseiros, instaladores em

como em finais de semana e feriados para atender

geral,

emergências que forem solicitados

eletricistas,

serralheiros,

calheiros

e

assemelhados
Prestadores

de

serviços

unipessoais,

como

cabeleireiros, pedicure, manicure, salão de beleza,

Segunda a sábado até as 18:00 horas, exceto
domingos e feriados.

barbeiros e assemelhados
Serviços de indústria, confecção, facção, lavanderias

Horários normais de funcionamento

industriais, produtoras e distribuidoras alimentícias
e de laticínios e assemelhados
Estabelecimentos

prestadores

de

serviços

de

Horários normais de funcionamento

hotelaria
Estabelecimentos bancários, correios, lotéricas, PAS

Segunda a sexta feira nos horários normais,

de

observado:

bancos,

casas

financeiras

de

crédito,

representantes e assemelhados

a) horário diferenciado ou o período da manhã de
segunda a sexta feira, todo para atendimento
prioritário de pessoas com mais de 60 anos, e
portadores

de

comorbidade,

pessoas

com

comprovada doença respiratória, ou as que as
agências de saúde venham a definir como pessoas em
grupo de risco;
b) horário da tarde de segundas às sextas-feiras para
atendimento ao público geral que não esteja no
grupo de pessoas relacionadas no item anterior,
porém respeitando o atendimento presencial que
sejam essenciais
As igrejas e outras Instituições religiosas poderão

Horário normal de funcionamento

com 50% de sua capacidade

ANEXO I

Atividades

Decreto 174/2020

modalidade

ATIVIDADES

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

esportivas
“personal

em

academias

trainer”

ou

na

poderão

ser

Horário normal de funcionamento

realizadas de forma individual, sem contatos físicos,
com o distanciamento mínimo de dois metros e desde

Estabelecimentos comerciais cujas atividades sejam

que, para o primeiro caso, em número máximo de 12

a comercialização de artigos de vestuário, calçados,

Segunda a sexta feira nos horários normais e aos

utensílios,

papelaria,

sábados até as 12:00 horas, exceto o segundo sábado

(doze) alunos

autopeças,

tintas,

do mês, que será até as 17:00 horas.

Os estabelecimentos de restaurantes que funcionem
CNPJ 7 6todos
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construção,

móveis,

comércio

comércio

de

eletroeletrônicos,
de

material

materiais

de

elétricos,

pet shops e assemelhados
Segunda a sexta-feira nos horários normais, aos

açougues, mercearias, minimercados, panificadoras,

sábados até as 19:00 horas e domingos e feriados até

e assemelhados

as 13:00 horas.

Estabelecimentos prestadores de serviços com

Segunda a sexta feira nos horários normais, bem

atividades de oficina mecânica em geral, consertos de

como em finais de semana e feriados para atender

eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores,

emergências que forem solicitados

comerciais

bicicletarias,

serralherias

restaurantes.
Estabelecimentos de Bares e Botecos

de

alimentos

prontos

como

pizzarias, lanchonetes, fast food, fast food por trailer,

todos os dias até as 22:00 horas
redução de 50% da capacidade normal.
vedado uso de narguilé compartilhado no local

Feira do Agricultor

Estabelecimentos comerciais com atividades de

todos os dias até as 22:00 horas
redução de 50% da capacidade normal.

Tabacarias

e

assemelhados

comercialização

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

do Município de Tapejara/PR serviços similares aos
supermercados,

borracharias,
Marcelo Pimentel Bertasso

como em finais de semana e feriados para atender

eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores,

realizar cultos, desde que seus templos funcionem

Estabelecimentos

Umuarama, 26 de novembro de 2020

- TAPEJARA - PARANÁ

TABELA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTOS

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá parcelar o
restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários ficam fixados em 10%. Em caso

ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

Segunda a sexta feira nos horários normais, bem

atividades de oficina mecânica em geral, consertos de

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

comércio de produtos agropecuários e veterinários,

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância

Estabelecimentos prestadores de serviços com

assemelhados

DECRETO Nº 174/2020 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, VI e
XXIV da Lei Orgânica nº 001, de 05 de abril de 1990, do Município de Tapejara/PR,
Considerando a necessidade de adoção de medidas para prevenção e combate à pandemia do Coronavírus –
COVID-19 conforme as especificidades verificadas localmente;
Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação do cenário epidemiológico da COVID-19, da
capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos e culturais dos territórios, e da
pertinência ou não da adoção de determinadas medidas;
Considerando a importância de coordenação administrativa regional no âmbito de saúde pública e a capacidade de
alastramento do referido vírus nas regiões limítrofes, o que demanda ações conjugadas e unificadas;
Considerando o Decreto Estadual nº 6294 de 03 de Dezembro de 2020;
Considerando o Memorando 085/2020 e Boletim 71, de origem da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Tapejara/PR
DECRETA:
Art. 1º - Inclui o artigo 12-A ao Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 12-A - Fica proibido, provisoriamente, no período compreendido das 23 horas às 05 horas, diariamente, a circulação e aglomeração de pessoas, em espaços e vias públicas nos limites do Município de Tapejara/PR, como medida
de enfrentamento à pandemia da COVID-19.
§1º - Excetua-se do previsto no art. 12-Aº a circulação em razão de serviços e atividades essenciais, sendo entendidos como tal todos aqueles definidos no Decreto Federal nº 10.282, de Março de 2020 e Decreto Estadual nº 4.317,
de 21 de março de 2020.
§2º - O descumprimento das determinações previstas no art. 12-Aº deste decreto poderá configurar crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código Penal), sem prejuízo das sanções administrativas previstas no Código de Posturas Municipal (Lei Complementar Municipal 06/2008).”
Art. 2º - Inclui o artigo 12-B ao Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 12-B - Fica proibida a realização de confraternizações e eventos presenciais que causem aglomerações com
grupos de mais de dez pessoas, excluídas da contagem crianças de até quatorze anos.
Art. 3º - Altera a redação do §4º do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 4..................................................................
[...]
§ 4.º - Os Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos prontos como pizzarias, lanchonetes, fast food, fast food por trailer, lojas de conveniência, e assemelhados poderão funcionar todos os dias, com
atendimento presencial, até às 22:00 horas e, após este horário, somente na modalidade delivery até as 23:00 horas,
desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
[...]
Art. 4º - Altera a redação do §5º do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 4..................................................................
[...]
§ 5.º Os Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos prontos do tipo restaurantes e
os pesque-pagues que prestem serviços similares aos restaurantes poderão funcionar todos os dias, com atendimento
presencial, até as 22:00 horas, e, após este horário, somente na modalidade delivery até as 23:00 horas, devendo
cumprir as seguintes determinações:
[...]
Art. 5º - Altera a redação do §6º do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 4..................................................................
[...]
§ 6.º Os prestadores de serviços unipessoais, profissionais liberais, escritórios contábeis, de assessoria, engenharia,
transporte, clínicas odontológicas, fisioterapias, laboratórios e assemelhados poderão prestar seus serviços no local
do estabelecimento de segunda a sábado nos horários normais até as 18:00 horas, exceto domingos e feriados, atendidas as recomendações descritas abaixo:
Art. 6º - Altera a redação do §8º do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 4..................................................................
[...]
§ 6.º Os prestadores de serviços unipessoais, profissionais liberais, escritórios contábeis, de assessoria, engenharia,
transporte, clínicas odontológicas, fisioterapias, laboratórios e assemelhados poderão prestar seus serviços de segunda a sábado nos horários normais até as 18:00 horas, exceto domingos e feriados, atendidas as recomendações
descritas abaixo:
[...]
Art. 7º - Altera a redação do §15 do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 4..................................................................
[...]
§ 15. - Os estabelecimentos de restaurantes que funcionem as margens das rodovias, dentro dos limites urbanos
do Município de Tapejara/PR, poderão funcionar todos os dias nos horários normais até as 22:00 horas, desde que
cumpram com todas as recomendações sanitárias exigidas pela Secretaria de Saúde e, especialmente, as descritas
abaixo:
[...]
Art. 8º - Altera a redação do §16 do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 4..................................................................
[...]
§16º - Bares e Botecos poderão funcionar, nos dias normais, até as 22:00 horas, com redução de 50% de sua capacidade normal, desde que atendidas as seguintes determinações:
[...]
Art. 9º - Altera a redação do §17 do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 4..................................................................
[...]
§17º - As tabacarias e similares poderão funcionar todos os dias até as 22:00 horas, sendo proibido o uso de
NARGUILÉ compartilhado no local, sem prejuízo das seguintes medidas:
[...]
Art. 10º - Fica proibida a prática de atividades físicas e esportivas coletivas em parques infantis, praças, campos e
quadras abertas e ginásios de esportes.
Art. 11º - O descumprimento das determinações previstas nos Decretos Municipais configura crime de desobediência
(artigo 330 do Código Penal) ou, ainda, crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código Penal), sem prejuízo das
sanções administrativas previstas no Código de Posturas Municipal (Lei Complementar Municipal 06/2008).
Art. 12º - Todos Estabelecimentos situados no Município de Tapejara/PR deverão exigir o uso de máscaras de seus colaboradores, fornecedores e clientes, distanciamento social e uso de álcool em gel, nos termos da Lei Federal 14.019
de 02 de julho de 2020 e Lei Estadual 20.189 de 28 de abril de 2020.
Art. 13º - Ficam suspensos os efeitos dos §19 e §20 do Decreto 37 de 29 de março de 2020.
Art. 14º - Este Decreto entra em vigor a partir do dia 07 de Dezembro de 2020 data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
CNPJ 7 6 . 2 4 7 . 3 4 5 / 0 0 0 1 – 0 6
Tapejara/PR, 04 de dezembro de 2020.
AV. PRESIDENTE
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 - FONES (044) 3677-1222
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA
KOIKE
PREFEITO MUNICIPAL

embargue a presente ação, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantia do
débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30%

de revelia, será nomeado curador especial.
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Chegamos ao fim de
um ano que foi completamente diferente de tudo o
que havíamos planejado
nesta mesma época em
2019. No entanto, depois
do susto inicial, a vida
tratou de achar uma nova
rotina e estamos de novo
às vésperas do verão
e das férias. E é época
de piscina, praia, sol e
muito ar livre com o diferencial que precisamos
continuar a praticar o
distanciamento social.
Com as temperaturas
subindo, é natural que
se opte por comidas e
bebidas refrescantes e
daí entram as frutas.

Todos os dias até às 22:00 horas.

Horário normal de funcionamento

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

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

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

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

CRUZE LTZ 1.4
TURBO
Prata, 2018 30.000 km, sem
detalhes, R$ 84.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

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

ONIX LTZ 1.4
18/18, branco, rodas
de liga leve.39.000 km,
R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

S10 2.4 LS 16/16
Branca, completa, cab.
dupla. R$ 68.000 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10
ADVANTAGE 2.4
10/10
Flex, dupla. R$ 32.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

FIAT FIAT

IMPORTADOS
CIVIC LXS 18/18
Prata + teto solar. R$
88.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

COROLLA XEI
18/19

PALIO
ATTRACTIVE 1.0
12/13

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

Completo. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CIVIC
LXS

FORD

FORD

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

FOCUS HATCH
12/13

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

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

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

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

LEILÃO DE VEÍCULOS
200 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

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

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

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

MOTOS
MOTOS
HONDA/CG
150 TITAN KS
2005/2005
Regular estado. Lance
Inicial. R$ 1.500,00. Fone:
(44) 9 9887-9570 www.
gomesleiloes.com.br

EMPREGOS
EMPREGOS
Para Costureira com
experiência em tecido. Plano
de salário + Boniﬁcação,
precisa ter transporte
próprio inicio imediato.
Contato por whatsapp
(44) 9 9922-9315.

CASAS

09/12

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

10:00

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

QUARTA
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 09H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

CARROS

ANO

PRISMA 1.4 ADVANTAGE

COR

19/19 BRANCO

OPCIONAIS

COMPLETO, AUT

VALOR

R$ 58.900,00

VAGA DE
EMPREGO

CASAS

LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 CURITIBA/PR.

B4

GOLF 1.6
2004/2004

PRISMA 1.4 LTZ

18/18

SPIN 1.8 ACTIV 7

18/19

TRACKER 1.8 LTZ

14/15 BRANCO

TRACKER 1.4T PREMIER

VERMELHO

COMPLETO, AUT

PRETO

18/18

R$ 54.900,00

COMPLETO, AUT, 7 LUGARES R$72.900,00

COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 59.900,00

CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 79.900,00

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

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

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

ABDON E
CABRELI

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

99122-8210.

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,

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!

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
APARTAMENT
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

LOCAÇÃO
Ed. Burle Marx, 8º andar,
contendo: 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, 02
garagem, piscina, academia,
brinqueoteca, sala de
eventos. R$ 1.350,00 +
condomínio. (av. Paraná
nº 5636). Fone: (44) 9
9958-0170.

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

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

VEndAS
Residencias:

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

ED. BuRLE MARX - APTO. 1003, 01
SuíTE, 02 quARTOS, COZ., SALA
DE ESTAR/ JAnTAR E gARAgEM,
nA Av. PARAná n° 5636, ZOnA III.

VEndAS
Residencias:

VEndAS

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

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
Residencias:

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$ 400.000,00

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$ 950.000,00
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$ 3,500,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 543,70
m² e área construída de aprox.
274,00 m², localizada na Av.
19 de Dezembro, nº 4443,
Zona I. Contendo 01 suíte máster, 03 quartos, sala, copa, sala
de jantar, cozinha com móveis
planejados, BWC social. E na
área externa contem despensa,
edícula com churrasqueira, 01
quarto, BWX social, lavanderia,
piscina, jardim e garagem para
04 veículos. Aluguel + Coleta
de Lixo + Seguro Anual.

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

LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

R$ 450.000,00

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

Residência:

R$ 180.000,00

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

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.

Apartamentos:

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

R$ 175.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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

LOCAÇÕES
Comercial:

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).

LOCAÇÕES
Comercial:

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$ 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

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:

VEndAS
R$ 240.000,00

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av.
Presidente
Castelo
Branco,
4293,
Zona
vI.
+
seguro

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

Apartamentos:

R$ 1.300,00

Ed. Liberty – Apto 1103, semi mobiliado, com área total de aprox.
125,00 m² e área útil de aprox.
70,00 m², localizado na Rua Doutor Rui Ferraz de Carvalho 4140,
Zona I. Contendo 01 suíte, 01
quarto, BWC social, cozinha, área
de serviços e 01 vaga de garagem.
Aluguel + Condomínio + Coleta
de Lixo + Seguro Anual.

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

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
Residencias:

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.

Comercial:

R$ 3.500,00

LOCAÇÕES
VEndAS

Residencias:

VEndAS
Residência:

VEndAS

Terrenos:

VEndAS

R$ 1.300.000,00

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

Terrenos:

B5
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R$ 1.100,00

Residência em alvenaria, localizada na Av. Pres. Castelo
Branco, 2433, Jd Cima, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

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

R$ 12.000,00

Salão comercial com área total
de 1.170,40 m², localizado na
Av. gov Parigot de Souza, nº
2126, ao lado do Condomínio
Mont Blanc. Aluguel + Seguro
anual.

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$ 8.000,00

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

R$ 1.200,00

Ed. Solar das Palmeiras II – Apto
801, localizado na Rua Sebastião
venâncio Barba, 4445, com área
total de 126,00 m², e área privativa
de aprox. 90,00 m², contendo 01
suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha, área de serviços e 02 vagas de
garagem. Aluguel + Condomínio +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

Chácaras à venda localizadas na Rodovia para
Cruzeiro do Oeste em frente a Estrada Guarani, São
4 chácaras de 5 mil metros cada uma, todas cercadas
com energia e água. (nas margens da BR 323). Valor R$
100.000,00 Cada.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.
Com área de 2.000m² com matricula individualizada
de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita) com
área de aproximadamente de 80m², possuindo 01 suíte,
01 quarto, cozinha, despensa e varanda, mobiliada e
com ar condicionado. Além disso, possui Quiosque com
churrasqueira, despensa, lavado, Pomar e Piscina. Valor
R$ 400.000,00
Linda chácara contendo área de 1,545 Hectares,
sendo (94.00X164,70) contendo um sobrado em alvenaria,
com área aproximada de 300m², sendo 3 suítes, 3 quartos,
sacada, 2 salas, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
garagem e Espaço de festas para locação com piscina.
Localizada em Umuarama- PR. Valor R$ 1.000.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor R$
680.000,00

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

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

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

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

Veículos
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I Mercado

Venda de veículos automotores aumenta
0,45% de outubro para novembro
O número total de
veículos automotores
(automóveis, comerciais
leves, caminhões, ônibus, motocicletas, e implementos rodoviários)
comercializados no país
no mês de novembro chegou a 334.356 unidades,
montante 3,18% inferior
ao registrado no mesmo
mês de 2019. Em relação
a outubro, no entanto, as
vendas tiveram elevação
de 0,45%. Novembro foi o
sétimo mês consecutivo
de alta nas vendas em
2020.
Os dados são da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave), baseados em informações do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam).
“Mesmo com novembro tendo um dia útil a
menos (20 dias), em relação a outubro (21 dias), a
trajetória de alta do mercado se manteve. Além
disso, este crescimento
fez com que o penúltimo
mês do ano registrasse o melhor resultado
de 2020, em volume de
vendas, até o momento”,

relação a outubro, no entanto, houve uma alta de
4,4%. Já no acumulado
de janeiro a novembro,
o resultado aponta retração de 28,62%, totalizando 1.718.093 unidades,
contra as 2.406.917 no
mesmo período de 2019.
Documento

Novembro foi o sétimo mês consecutivo de alta nas vendas de veículos em 2020

destacou o presidente
da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior.
No acumulado de janeiro a novembro de

IMPERDÍVEL!!!

ÁREA CONSTRUÍDA

Aprox. 100 m

2

2020, 2.799.712 veículos
automotores foram vendidos, o que representa
retração de 23,62% sobre
o mesmo período de 2019

COND. MÁRIO QUINTANA
PRÓX. AV. GOIÂNIA E
CENTRO DA JUVENTUDE

TERRENOS À VENDA NO
RESIDENCIAL ROYAL
GARDEN

Residência no
Condomínio Residencial
Mario Quintana, na
Rua Indaiá 3651, com
aproximadamente 100m².
Contendo: BWC social,
sala, cozinha, área de
serviço, varanda com
churrasqueira e pia.

Condomíno com a melhor
localização de Umuarama,
com construções de alto
padrão de qualidade.
Excelente opção para viver
com segurança e conforto
ou para quem procura um
investimento certo.

TERRENO COM

GARAGEM PARA

3 QUARTOS SENDO

VALOR R$

153 m

2 VEÍCULOS

1 SUÍTE

235.000,00

2

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

500MTS
500MTS
150MTS

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ BALAN
AVENIDA GOIÂNIA

APARTAMENTO COM

53,44m2

3 QUARTOS

QUADRA 2, LOTE 7 - DIMENSÕES: 11,41X27
VALOR R$

250.000,00

314,96 m2
260.000,00

QUADRA 2, LOTE 8 - DIMENSÕES: 11,62X27
VALOR R$

374,79 m2

QUADRA 7, LOTE 10 - DIMENSÕES: 13,24X28,51
VALOR R$

POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO - 23 mts frente!
Melhor custo/benefício: R$ 485.000,00

295.000,00

500MTS
600MTS
800MTS

1 VAGA

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (BELVEDERE)
COLÉGIO SAPIENS
COLÉGIO E FACULDADE GLOBAL

ESPECIFICAÇÕES
QUADRA 4, LOTE 2 - DIMENSÕES: 10,70X25

ÁREA TOTAL

VALOR R$

267,50 m2

320.000,00

EXCELENTE OPÇÃO PARA CONSTRUIR OU INVESTIR!

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

SALAS COMERCIAIS

Em frente a UOPECCAN, 2º andar, com 226m² de área privativa, com 03 vagas
de garagem. Ideal para médicos especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas,
planos de saúde e áreas afins. Disponível para venda ou para locação.
EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com 292,79m². 03 vagas de
garagem privativas cobertas.

VALOR: R$ 4.500,00
EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 310, com 72,42m² de área privativa. Sala
adequada para montagem de clínica ou consultório. 3º Andar, Sol da Manhã.

VALOR: R$ 1.800,00

OUTROS
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX - Frente Pç. Miguel Rossafa
VALOR: R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Com ambiente refrigerado para acomodação de transmissores.

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: R$ 2.500,00

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

500MTS
500MTS
700MTS

Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área de
serviço e churrasqueira. Totalmente reformado!

LAGO ARATIMBÓ

Localizado na Av.
Waldomiro Frederico é
uma excelente opção
para sua empresa. Uma
região que está em pleno
desenvolvimento, com vias
de acesso facilitadas e
próximo ao novo Atacadão,
bem pertinho da Av.
Portugal!

VALOR R$

SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA (FUJIMOTO)
VALOR: R$ 1.550,00

PANIFICADORA E CONFEITARIA REAL

Av. Rio Grande do
Sul, próximo a Igreja
Belvedere. Cozinha e área
de serviço mobiliadas.
Excelente localização e
amplo espaço nas áreas
comuns. Ótimo valor de
negociação.
Contendo: 3 quartos,
sala, cozinha, e demais
dependências.

159.000,00

RESIDÊNCIAS

SUPERMERCADO CIDADE CANÇÃO (AV. PARANÁ)

TERRENO COMERCIAL
NO PARQUE DA GÁVEA

GARAGEM

LOCAÇÕES

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

APARTAMENTO NO
RESIDENCIAL GREEN VILLE

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

100MTS
400MTS
500MTS

308,32 m2

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

CENTRO DA JUVENTUDE

ÁREA PRIVATIVA

automóveis e comerciais leves chegaram a
214.265 unidades, 7,2%
inferior ao registrado no
mesmo mês de 2019. Em

(3.665.298 veículos).
Automóveis e comerciais leves
E m n o v e m b r o, a s
vendas do segmento de

Está em vigor, desde
o dia 1º, a resolução do
Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) que
restabelece os prazos
para a regularização
das carteiras nacionais
de Habilitação (CNHs)
vencidas. Segundo a
nova resolução, os documentos de habilitação vencidos em 2020
ganharam mais um ano
de validade. Com isso,
a renovação das CNHs
vencidas em 2020 ocorrerá de forma gradual,
de acordo com um cronograma estabelecido
no documento. Ainda de
acordo com a resolução,
para fins de fiscalização,
qualquer documento de
habilitação vencido em
2020 deve ser aceito até
o último dia do mês correspondente em 2021.

NOVO ATACADÃO (GRUPO CARREFOUR)
HOSPITAL REGIONAL UOPECCAN
FACULDADES ALFA

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Av. Castelo Branco, em frente a Sanepar/Corpo de Bombeiros.

GARAGEM NO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 200,00 (MENSAIS)
Garagem exclusiva - em frente ao Hospital Cemil

