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Últimos ajustes no Palladium Shopping Center Umuarama

Empresários e diretores, acompanhados das equipes da rádio Ilustrada FM e do jornal Umuarama Ilustrado, estiveram ontem em visita ao interior do Palladium Shopping Center
de Umuarama e verificaram que o empreendimento está recebendo os ajustes finais para ser inaugurado no final de abril próximo. Na foto, entre os visitantes estavam o diretor
do Ilustrado, Ilídio Coelho Sobrinho, Cidinha Mello, da Ilustrada FM, secretário da Indústria e Comércio, Junior Ceranto, diretor do shopping, Francisco Cartaxo e os empresários,
Fernando e Wandi Scanavaca. Eles também acompanharam o encerramento da Feira que reuniu prestadores de serviços para os mais de 100 lojistas do Palladium.

Folga no “feriado” de Carnaval gera
polêmica no comércio de Umuarama
De um lado, os patrões entendem que a folga e o feriado de 16 de fevereiro, que seria o Carnaval, foram eliminados com as decisões da Prefeitura
de Umuarama e do Governo do Estado. Do outro, a representação dos empregados diz que deve prevalecer o que está na Convenção Coletiva citando que quem trabalhou a noite na véspera de Natal deve folgar no dia 16. O Ilustrado buscou a resposta com especialistas. Confira! Página A3

NESTA EDIÇÃO
ALERTA

Cuidado porque
os velhos golpes
financeiros
ganharam nova
cara com o PIX
Página A7
PARA ALGUNS

Governo já
pensa na volta
do auxílio
emergencial
Página A2

A VOLTA DO TURISMO NA PRAINHA DE XAMBRE - O prefeito de Xambrê, Décio Jardim, recebeu a visita do secretário
estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, e se comprometeu em apresentar o projeto de
revitalização da Prainha. Márcio Nunes disse que garante os recursos. Objetivo é reconstruir as churrasqueiras, criar
área de jogos, reconstruir os banheiros, a passarela e churrasqueiras abaixo da rodovia, entre outros. Página A5
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RECOMEÇO NAS HORTAS - Após o período de chuvas intensas, os
produtores de hortaliças recomeçam do zero em Umuarama. Algumas
variedades tiveram perdas de até 90% da produção. Página A4
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DIA D PARA O PALMEIRAS - Para continuar alimentando o sonho
do Mundial, o Palmeiras de Luiz Adriano, precisa vencer o Tigres
do México na tarde deste domingo. Página A8
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ECONOMIA

Auxílio deve ser retomado para quem
recebe ou está na fila do bolsa família
Brasília (AE) - Sob pressão do Congresso, a equipe do
ministro da Economia, Paulo Guedes, discute a prorrogação do auxílio emergencial com lideranças do Senado
e da Câmara, mas trabalha para conter a proposta dos
parlamentares de manter os R$ 300 pagos nas últimas
parcelas. Um valor de R$ 200 é considerado “mais viável”
pela equipe econômica, que cobra contrapartidas de medidas de ajuste fiscal.
Para restringir o público que vai receber novamente o
benefício em 2021, uma das propostas é que sejam contemplados os beneficiários do Bolsa Família e os que estão
na fila aguardando para serem incluídos no programa
assistencial.
A interlocutores, Guedes tem dito que 20 milhões de
pessoas já estão amparadas pelo Bolsa Família e agora
falta atender os chamados “invisíveis”, que continuam
sofrendo os efeitos da pandemia da covid-19. Na quintafeira, à noite, depois de se encontrar com o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Guedes disse que a
nova rodada do auxílio deve ficar restrita à metade dos
64 milhões de pessoas que terminaram 2020 recebendo
o benefício.
O ministro defende a concessão do auxílio com o acionamento do estado de calamidade pública. Isso permitiria
que as despesas com a nova rodada do benefício ficassem
fora do teto de gastos, regra que limita que as despesas
cresçam acima da inflação.
A antecipação para fevereiro dos pagamentos do abono

salarial previstos para março foi a primeira medida do
“protocolo da crise” que vai ser adotado pelo Ministério
da Economia para enfrentar o agravamento da pandemia, segundo fontes da equipe econômica ouvidas pelo
Estadão. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial
da União. A lista ainda vai incluir a antecipação do 13.º
para aposentados e pensionistas do INSS, como antecipou
o Estadão, e a definição de uma nova rodada do auxílio.
O presidente Jair Bolsonaro tem dito que é contra a
extensão, mas no Congresso governistas e opositores
dão como urgente a retomada do benefício para aliviar
consequências sociais e econômicas da pandemia de
covid-19. A pressão se intensificou depois das eleições do
comando do Congresso.
As primeiras rodadas de conversas para viabilizar a
prorrogação aconteceram na quinta-feira, com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (Progressistas-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e com o ministro
da Economia.
De acordo com o líder do governo na Câmara, Ricardo
Barros (Progressistas-PR), a ideia é restringir os critérios
que qualificam os cidadãos a receberem novas parcelas
do auxílio. Ele diz que é preciso pagar apenas a quem
realmente necessita. Nesse sentido, segundo ele, um bom
termômetro para identificar a parcela da sociedade que
deve ser auxiliada é o cadastro de pessoas que se inscreveram para o Bolsa Família.

Presidente do STJ pede apuração criminal
contra Deltan e procurador da Lava Jato
São Paulo (AE) - O presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto
Martins, pediu ao procurador-geral da República
Augusto Aras que abra uma apuração criminal
e administrativa contra os procuradores Deltan
Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, e Diego Castor de Mattos, que integrou a
força-tarefa.
O ofício foi enviado após a emissora CNN Brasil
revelar diálogos entre Deltan e Diego Castor. As
conversas mostram a intenção dos procuradores
de investigar, sem autorização, a movimentação
patrimonial de ministros do STJ.
As mensagens fazem parte do pacote de conversas apreendidas na Operação Spoofing e cujo
acesso foi autorizado à defesa do ex-presidente
Lula (PT) pelo ministro Ricardo Lewandowski, do
Supremo Tribunal Federal.
Na conversa revelada pela CNN Brasil, Deltan
escreve: “A RF [Receita Federal] pode, com base
na lista, fazer uma análise patrimonial, que tal?
Basta estar em EPROC [processo judicial eletrônico] público. Combinamos com a RF”, escreveu
Deltan para, em seguida, emendar: “Furacão 2”.
O procurador Diogo Castor de Mattos, que integrava a força-tarefa na ocasião, respondeu Deltan:
“Felix Fischer eu duvido. Eh um cara serio (sic)”,
escreveu.
‘Furacão 2’ seria uma referência à operação
Furacão, deflagrada em abril de 2007 e que
atingiu o então ministro do STJ Paulo Medina,
denunciado por integrar um esquema de venda de
sentenças judiciais. O irmão do ministro também
foi investigado, assim como o ex-vice-presidente
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região José
Eduardo Carreira Alvim, o então procurador regional da República João Sérgio Leal, o então juiz

do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas
Ernesto Dória.
No ofício enviado a Aras, Humberto Martins
afirma que as informações trazidas pela reportagem são ‘graves’. “Solicito a Vossa Excelência que
tome as necessárias providências para a apuração
de condutas penais, bem como administrativas
ou desvio ético dos procuradores nominados e
de outros procuradores da República eventualmente envolvidos na questão, perante o Conselho
Nacional do Ministério Público”, frisou o ministro
Humberto Martins.
Mensagens da Lava Jato
O pacote de mensagens obtidas pela Operação
Spoofing foi liberado à defesa do ex-presidente
Lula pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Os diálogos revelam troca
de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o
procurador Deltan Dallagnol sobre temas que vão
desde ‘sugestão de fonte’ contra o filho de Lula a
pedidos de movimentação em processos.
Os advogados do ex-presidente pretendem usar
as mensagens para reforçar as acusações de que
Moro agiu com parcialidade e encarou o petista
como ‘inimigo’ ao condená-lo a nove anos e meio
de prisão no caso do triplex do Guarujá.
Outro lado
Os procuradores da República que integraram
a Lava Jato reiteram que jamais praticaram
qualquer ato de investigação sobre condutas de
detentores de foro privilegiado, sejam ministros
do STJ ou não.
Em todos os casos em que foram identificados
elementos concretos de informação relacionados
a autoridades com prerrogativa de foro, foram
feitas as devidas comunicações às autoridades
competentes.

Governo prepara a segunda edição
do programa Paraná Mais Cidades
Curitiba - O Governo do Estado prepara para
março a segunda edição do programa Paraná
Mais Cidades, uma parceria entre o Legislativo
e o Executivo na distribuição de recursos para o
desenvolvimento dos municípios. No ano passado,
o programa destinou mais de R$ 350 milhões do
Tesouro Estadual e da devolução do exercício orçamentário do Legislativo para os municípios por meio
de convênios e indicação dos deputados estaduais.
Este ano, segundo o chefe da Casa Civil, Guto
Silva, os recursos do programa serão turbinados
para atender mais as necessidades de geração de
emprego e renda nos municípios.
O Paraná Mais Cidades foi um dos assuntos
da reunião do chefe da Casa Civil com prefeitos
da Associação do Municípios do Norte do Paraná
(Amunop) nesta sexta-feira (05), em Maringá. Silva
detalhou este e outros programas de investimentos
públicos que o Governo planeja executar em 2021
para impulsionar a retomada da economia.
“O Paraná Mais Cidades é direcionado a obras que

melhoram a vida da população, como pavimentação,
reforma de escolas e de postos de saúde, entre outros, que geram muitos empregos e fazem a roda da
economia girar mais rapidamente”, disse.
Com relação à economia, ainda que o Paraná venha se destacando na criação de postos de trabalho
formais, ele afirmou que o esforço do Governo está
concentrado em acelerar o ritmo. Além do novo Paraná Mais Cidades, Guto Silva citou o fortalecimento
de obras de habitação.
“O Estado tem um problema fiscal, porque a
pandemia impactou a arrecadação, mas estamos
trabalhando para reduzir custos e poder investir.
Vamos ter um grande investimento em casas populares este ano”, afirmou.
Ele também citou a atenção permanente às questões de saúde. “Temos duas preocupações básicas
este ano, que são a saúde e a economia”, reforçou.
Na questão da saúde, ele disse que a aceleração da
vacinação contra o coronavírus deve controlar a
pandemia.
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Coluna Ilustradas
‘Escárnio’, reage presidente
da OAB a reembolso de
desembargadores por internet
O presidente da OAB/DF, Délio Lins e Silva
Júnior, emitiu nota de repúdio à Resolução 3/2021
do Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF-1),
publicada no último dia 28 de janeiro. O dispositivo
estabelece o direito ao ressarcimento no valor de
R$80, exclusivamente aos desembargadores, pelo
uso de internet e telefonia móvel durante o período
de trabalho remoto, por conta do isolamento social.
O presidente da OAB/DF caracterizou a resolução
como ‘escárnio’ e questionou a sua validade, uma
vez que os magistrados têm salários mensais
de R$35,4 mil. “É um tapa na cara da sociedade
brasileira, que atravessa momentos de extrema
dramaticidade com a pandemia”, escreveu.
Sediado em Brasília, o TRF-1 é a maior Corte
Regional Federal do País, com jurisdição em 13
Estados e no Distrito Federal. No total, seu quadro
de servidores conta com 26 desembargadores em
atividade. Desde março do ano passado, o TRF-1
adotou o regime de teletrabalho, como medida de
contenção da disseminação do novo coronavírus.
A Resolução 3/2021, no entanto, não contempla os
servidores da Corte, apenas os magistrados.
Délio Lins e Silva Júnior argumentou que os magistrados ‘certamente’ já contavam com o serviço de
internet e telefonia móvel antes da adoção do isolamento social e, logo, do esquema de teletrabalho.
“O que eles têm a dizer para milhões de brasileiros
que aguardam auxílio emergencial ou aos demais
servidores que certamente ganham bem menos e
também estão em home office?”, questionou.
A reportagem entrou em contato com o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e aguarda
resposta. O espaço está aberto para manifestação.

No poder, militares bloqueiam
internet em meio a protestos
em Myanmar
O governo militar de Myanmar bloqueou o acesso
à internet neste sábado (6) para tentar evitar a
propagação daqueles que foram os maiores protestos desde o golpe que depôs o Executivo civil
e prendeu seus principais líderes, incluindo o ganhador do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi.
Entidades como a Organização da Sociedade Civil
de Myanmar e a Anistia Internacional denunciaram
que o governo de fato bloqueou não apenas as redes
sociais, mas também a conexão à internet por meio
de telefones celulares. Essas organizações pediram
às principais empresas de telecomunicações do país
que não cortassem as linhas telefônicas, que descrevem como “as únicas formas de comunicação”
do país asiático. O Exército já havia solicitado o bloqueio de redes como Instagram, Twitter e Facebook,
o que foi denunciado por entidades como a Human
Rights Watch, informou a agência Europa Press.

Governo estuda recriar
pasta do planejamento
O governo ofereceu uma vaga de ministro para
aliados no Senado e discute recriar o Ministério
do Planejamento, hoje sob o guarda-chuva do
ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao assumir
o Planalto, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro
juntou a pasta da Fazenda com Planejamento,
Emprego e Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
alçando Guedes a uma função de “superministro”.
A recriação do ministério diminuiria o poder de
Guedes no governo e teria potencial para retomar
divergências históricas entre as áreas da Fazenda e
do Planejamento. Procurados, o Planalto e o Ministério da Economia não comentaram. Em entrevista
ao Estadão/Broadcast, o senador Otto Alencar
(PSD-BA) citou a discussão feita nos bastidores
do Senado. O parlamentar é indicado para presidir
a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nos
próximos dois anos. “É provável que se recrie o
Ministério do Planejamento, que venha alguém que
possa planejar o Brasil e estabeleça as metas que o
País tem para alcançar e seguir. Qual é a meta que
o Bolsonaro estabeleceu no governo dele até agora?
Absolutamente nenhuma”, afirmou.
Na equipe de Guedes, a ofensiva é vista como
mais uma das “10 tentativas” já travadas desde
o início do governo para dividir o Ministério da
Economia. Otto chegou a pedir uma audiência com
Guedes para tratar do assunto.
A reforma ministerial é estudada no Palácio
do Planalto após a eleição dos novos presidentes
da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
O indicado para o ministério viria do ex-presidente do Senado e padrinho de Pacheco, Davi
Alcolumbre (DEM-AP).
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Empresas devem ficar atentas ao acordo
coletivo que determina folga para o dia 16

Umuarama – Durante a semana o assunto
feriado de Carnaval (16
de fevereiro) foi motivo
de discussão entre empresários e funcionários. A situação ocorreu,
após distorção de informações e publicações
de fake news em redes
sociais. O jornal Umuarama Ilustrado buscou
junto a especialistas do
assunto, como os trabalhadores e patrões
devem proceder em relação a Terça-feira de
Carnaval.
Conforme o advogado
trabalhista, Tiago Pereira, os feriados são dias
previstos em lei e não
há trabalho, além de ser
considerado descanso
semanal remunerado,
assim como o domingo.
Entretanto, o Carnaval, não é previsto na
legislação federal e do
município de Umuarama
como feriado.
Apesar disso, o feriado de carnaval pode ser
estabelecido por meio
da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) ou de

Prefeitura
projeta
retorno do
estacionamento
rotativo para o
2º semestre
Umuarama - Sem estacionamento rotativo regulamentado desde abril de
2019, quando o contrato com
a empresa que administrava
a Zona Azul foi suspenso,
o município de Umuarama busca alternativas para
equacionar o mais rapidamente possível um problema
que aflige os motoristas nos
dias úteis: a dificuldade
para encontrar uma vaga na
região central.
Editais de licitação e mesmo um pregão foram abertos,
mas os processos foram
suspensos ou paralisados
após questionamentos do
Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). A pedido de
comerciantes, o secretário
de Defesa Social, Valdecir Capelli, e a diretora da
Umutrans, Dianês Piffer,
traçaram um painel atualizado sobre a situação em uma
reunião na Aciu, na manhã
de sexta-feira (5).
Capelli destacou que o
retorno do estacionamento
rotativo é uma premissa
da atual gestão, e que sua
efetivação deve ocorrer até
o segundo semestre, ora pela
contratação de uma nova
empresa ora pela municipalização do sistema. Praticamente todas as indagações
do TCE-PR foram dirimidas,
segundo o Executivo Municipal, e o departamento
jurídico está empenhado na
formulação de um modelo
adequado e viável no menor
espaço de tempo.
A elevação do número
de vagas de curta duração
no período recente tem atenuado os transtornos do
trânsito central, segundo
a Umutrans. “Procuramos
desempenhar nosso papel
enquanto entidade representativa de mais de 1,2
mil associados, propiciando
esse diálogo tão necessário.
O secretário e a diretora da
Umutrans foram mais uma
vez prestimosos e cremos
que a questão será sanada
nos próximos meses”, avalia
o presidente da Aciu, Orlando Luiz Santos.

Miromar Ponciano de Andrade, orientou que se houver dúvidas, os empresários podem
buscarem no sindicato informações

acordo coletivo de trabalho, sendo que nesses
casos é direito do empregado a fruição de folga
nesse dia. “Na região de

Umuarama, por exemplo, existem diversas
convenções coletivas de
trabalho estabelecendo
o Carnaval como feriado,

o que deve ser observado
pelos empregadores,
concedendo folga aos
seus empregados nesse
dia”, alertou o advogado.

A presidente do Sindicato dos Empregados no
Comércio de Umuarama
(Sindecomu), Miromar
Ponciano de Andrade,
orientou, caso haja dúvidas, aos empresários
buscarem no sindicato informações, se sua
classe está com normativa para fechamento no
dia 16. “Não é apenas
quem trabalhou a noite
no período de Natal que
deve fechar, como foi
divulgado. Por exemplo,
a convenção dos trabalhadores de lojas de
materiais de construção,
concessionários, óticos
entre outros também
determinam o fechamento”, ressaltou.
O jornal Umuarama
Ilustrado revisou algumas CCTs e verificou
que para algumas classes de trabalhadores o
feriado se estende entre
o dia 15 e 16.
Ainda conforme o Pereira, caso o empregado
trabalhe no dia de feriado, ainda que assim
considerado por norma
coletiva de trabalho, terá

direito à folga compensatória ou de receber em
dobro o feriado trabalhado. Em alguns casos o
acordo coletivo também
prevê multa.
Aditivo
Mesmo que o governo
do estado e municipal tenham cancelado o ponto
facultativo para o dia 15
e 16, o advogado Tiago
Pereira explicou que
para a CCT não seja aplicada, no ponto em que
estabelece o carnaval
como feriado, é necessário que as partes tenham
acordado um aditivo de
CCT retirando a data
ou que tenha havido a
pactuação de CCT entre
empresa e sindicato dos
empregados. “Sempre
que houver convenção
coletiva de trabalho (negociada entre sindicato
patronal e sindicato dos
empregados) e acordo
coletivo de trabalho
(pactuado entre empresa e sindicato dos empregados), este último
prevalece, por ser mais
específico”, finalizou.

Procon divulga preços da cesta básica,
do gás de cozinha e dos combustíveis
Umuarama - O Procon
Umuarama divulgou na
quinta-feira as pesquisas
de preços de produtos da
cesta básica (marcas líderes de mercado e mais populares), do gás de cozinha
e dos combustíveis. Houve
uma pequena variação
negativa na cesta básica
composta por produtos
das marcas mais baratas,
enquanto nos outros itens
o aumento chegou a 5,07%
(gás de cozinha) na comparação com os preços apurados no início de janeiro
deste ano.
Na cesta básica de marcas populares, composta
por cinco itens de higiene
pessoal, quatro de material
de limpeza e 25 de alimentação, a variação negativa
foi puxada pelas baixas
nos preços do creme dental
(-28%), da banana (-26%)
e tomate (-15%), entre
outros itens, que neutralizaram os aumentos nos
preços da cebola (+24%),
do sabão em pó (+20%) e
da batata (+13). O preço
final foi R$ 674,36 – exatos
0,32% abaixo da cotação de
janeiro, que foi R$ 676,55.
Já a cesta com produtos
das marcas líderes de mercado aumentou 2%, passando de R$ 833,96 em janeiro
para R$ 847,72 na pesquisa
de preços realizada nos
dias 2 e 4 de fevereiro. As
maiores altas ocorreram

Houve uma pequena variação negativa na cesta básica composta por produtos das marcas mais baratas, enquanto nos
outros itens o aumento chegou a 5,07%

na farinha de mandioca
torrada (+23%), cebola
(+20%) e batata (+19%),
enquanto houve quedas
significativas nos preços da
banana (-23%), do tomate
(-10%), biscoito de maisena
e creme dental (-6%).
Nos combustíveis, o
preço médio da gasolina
comum subiu de R$ 4,49
para R$ 4,70 (alta de 4,7%),
enquanto a gasolina aditivada subiu 4,4% (de R$

4,63 para R$ 4,83), o etanol
passou de R$ 3,28 para R$
3,37 (+2,7) e o diesel subiu
2,3% (de R$ 3,46 para R$
3,54). O preço médio do diesel s10 também aumentou
de R$ R$ 3,48 para R$ 3,58
(+2,8%).
A dica do Procon para
os motoristas é pesquisar
preços porque a variação
de um posto para outro foi
bem expressiva. É possível
encontrar gasolina comum

em Umuarama a R$ 4,62 o
litro e também a R$ 4,89,
já a aditivada variou de
R$ 4,69 a R$ 5,04; o etanol
pode ser encontrado desde
R$ 3,27 o litro a até R$
3,69 e o diesel comum, de
R$ 3,39 a R$ 3,69. O diesel
s10 pode ser abastecido
por R$ 3,44 até R$ 3,76.
Para os donos de carros
flex, o Procon recomenda
abastecer com gasolina,
uma vez que a diferença

média na comparação com
etanol está em 71,7%.
Por fim, o preço médio
do gás de cozinha passou
de R$ 86,56 em 5 de janeiro
para R$ 90,94 em 3 de fevereiro – alta de 5,07% em
menos de 30 dias. O botijão
de 13 quilos mais em conta
foi encontrado por R$ 88,00
e o mais caro foi cotado
a R$ 93,00 (variação de
5,68% entre os picos de
preço).

Android poderá ter serviço antirrastreamento de dados
O Google estuda ter
no Android uma solução
similar ao serviço de antirrastreamento da Apple,
que vai ser lançado nas
próximas versões dos sistemas operacionais da
fabricante - o intuito é
permitir ao usuário escolher como os aplicativos
coletam dados. As informações são da Bloomberg,
que afirma ter conversado
com fontes familiarizadas

com o assunto.
O serviço antirrastreamento da Apple irá emitir um alerta quando um
aplicativo for aberto pela
primeira vez. O texto irá
perguntar se é permitido
o uso de rastreadores, responsáveis por “monitorar”
os hábitos do usuário não
só no próprio app, mas
também por terceiros: é o
chamado “rastreamento
cruzado”, que já funciona

hoje sem limites tanto em
termos de legislação quanto nas regras nas próprias
empresas de tecnologia.
Se o usuário recusar, os
desenvolvedores não conseguirão fazer a coleta de
dados.
A ferramenta de antirrastreamento para Android parece ser menos
rigorosa do que a da rival.
Não irá exigir que o usuário tome uma decisão,

informa a Bloomberg. De
acordo com a publicação,
a intenção do Google é
conciliar os interesses
dos usuários, que querem
mais proteção, aos do meio
publicitário, que precisa
de grandes volumes de
informações para gerar
anúncios mais eficientes
na internet.
As mudanças do Google
podem ser similares à
medida que a empresa im-

plementa atualmente em
seu navegador na web. Em
vez de alcançar pessoas
individualmente, a plataforma muda para um modelo em que anunciantes
direcionam publicidades
a grupos de gostos similares. Outra possibilidade é
banir no Android o uso de
cookies de terceiros, que
coletam as informações do
usuário a partir de sites já
acessados.
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Produtores de hortaliças começam do
zero, após longo período de chuvas e perdas

Umuarama - O
excesso de umidade
provocado pelas constantes chuvas entre
dezembro de 2020 e
janeiro de 2021 provocou perdas de 90%
na produção de hortaliças aos agricultores
de Umuarama. Agora
com a estabilidade do
tempo, os produtores
começam as culturas
do zero.
O produtor rural e
presidente da Cooperativa dos Produtores
Rurais de Umuarama
(Cooperu), Ademir Ragazzi, conta que desde o início de janeiro
vê sua produtividade
cair chegando a perder
90% da horta. Ragazzi
planta alface, salsinha,
cebolinha, almeirão,
couve entre outras folhosas, e conforme o
entrevistado, todas as
plantas foram prejudicadas com o excesso de
umidade.
O prejuízo da família
Ragazzi já contabiliza
mais de 30 dias e a
produção só deve estabilizar nos próximos
45 dias. “Começamos
do zero. Em meados de
janeiro para cá tivemos
que tirar todas as plantas do solo e reformar
os canteiras para começar a plantar tudo
outra vez. Se o tempo
firmar vai mais uns 45
dias para as plantas
ficarem no ponto bom
de colheita” disse Neide
Ragazzi.
Como presidente da

cooperativa, Ragazzi
conta que a falta de verdura se estende para os
demais produtores de
Umuarama e região. “A
preocupação nossa é a
partir do dia 18 quando começam as aulas,
pois hoje não temos a
verdura para entregar.
Nossa região foi toda
afetada. Na verdade,
o que chegou para a
gente é que quase todos
produtores de hortaliça
do Paraná foi afetado
com a chuva” explicou.
Preço Sobe
Com a falta de produto, as verduras tiveram
reajuste no mercado
de aproximadamente
R$ 1,00 em relação ao
preço praticado antes
das chuvas. Entretanto,
com a última semana de
tempo estável o reajuste já caiu para R$ 0,50,
em alguns comércios.
Previsão
A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental
do Paraná (SIMEPAR)
é que as chuvas continuem aparecendo ao
longo de fevereiro, porém mais espaçadas.
Para hoje, o tempo continua estável e com predomínio de sol durante
todo o dia na maioria
das regiões do estado.
No Noroeste há chance
de alguma chuva isolada a partir da tarde.
Ao longo do domingo,
as temperaturas permanecem com pouca
variação em relação ao
dia anterior.

Agora com a estabilidade do tempo, os produtores começam as culturas do zero

O prejuízo da família Ragazzi já contabiliza mais de 30 dias e a produção só deve estabilizar nos próximos 45 dias

Boletim agropecuário retrata atraso Produtores de folhosas já podem aderir
nas lavouras em razão das chuvas ao sistema de produção integrada

O milho da primeira safra está com 37% em estágio de maturação, com boa parte pronta
para a colheita

Dois dos principais
grãos produzidos no Paraná, a soja e o milho, entre
outras culturas, sofreram
bastante com as condições
climáticas observadas no
Estado no começo do ano.
O Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, produzido por técnicos do Deral, analisa essa situação
na edição desta semana.
O milho da primeira
safra está com 37% em
estágio de maturação, com
boa parte pronta para a
colheita, mas as chuvas
constantes dos últimos
dias frearam esse trabalho.
A expectativa é que o sol
se firme, sobretudo nas
regiões de Ponta Grossa,
Guarapuava e Curitiba,
possibilitando maior avanço.
No entanto, as chuvas
acima da média histórica
podem impactar na qualidade do cereal e causar perdas. As condições
das lavouras tiveram uma
piora, de acordo com o

boletim. No mês passado,
aproximadamente 79% da
área de 359 mil hectares
apresentavam condições
boas. Agora, baixou para
71%.
O plantio da segunda safra de milho está bastante
lento. Os produtores precisam primeiro promover
a colheita da soja. Mas as
condições climáticas impedem que esse trabalho seja
feito de forma mais intensa.
As chuvas constantes e
volumosas sobre o produto no campo provocaram
aumento de doenças na
soja e preocupação com a
qualidade e produtividade
do grão.
Da mesma forma que no
milho, a expectativa é de
uma trégua das chuvas nas
próximas semanas, que
possibilite aos agricultores
realizar os tratos culturais
e garantir melhor qualidade e volume à produção.
Enquanto isso, o plantio
da segunda safra de soja
já alcança 65% da área es-

timada de 39 mil hectares.
OUTROS PRODUTOS
– O boletim também relata
a situação do feijão de primeira safra, cuja colheita e
qualidade estão igualmente
prejudicadas pelas chuvas
em abundância. No caso
da mandioca, é colhida
durante todo o ano, mas,
em janeiro, as condições
climáticas não foram favoráveis. Para a batata,
a estiagem prejudicou o
plantio e desenvolvimento
e, agora, o excesso de chuva compromete a colheita.
O documento trata, ainda, do volume de 575,5
mil toneladas de frutas
comercializadas nas cinco
unidades da Ceasa no Paraná em 2020. O montante
financeiro em circulação
alcançou R$ 1,6 bilhão. Por
fim, registra-se a expectativa de que os números
apontem que, em 2020, o
Brasil produziu 13,7 milhões de toneladas de carne
de frango, volume 4% superior a 2019.

A produção integrada envolve utilização de alta tecnologia, que permite o monitoramento
dos processos

Entrou em vigor a
Instrução Normativa nº
1 que traz as normas
técnicas para produção
integrada de folhosas,
inflorescência e condimentais. O regulamento é resultado de
uma parceria com a
área produtiva, Embrapa Hortaliças e órgãos
públicos e da iniciativa
privada.
A publicação traz normas para 32 espécies:
acelga, agrião, aipo, alcachofra, alecrim, alface, alho porró, almeirão,
aspargo, brócolis, cebolinha, chicória, coentro,
couve, couve chinesa,
couve de bruxelas, couve-flor, erva doce, escarola, espinafre, estévia,
estragão, hortelã, louro,
manjericão, manjerona, mostarda, orégano,
repolho, rúcula, salsa e
sálvia.

A produção integrada
envolve utilização de
alta tecnologia, que permite o monitoramento
dos processos, o manejo
integrado de pragas e a
rastreabilidade de toda
a cadeia. Para garantir
o alimento seguro, o
sistema de produção integrada prevê a adoção
das Boas Práticas Agrícolas (BPA), incluindo a
rastreabilidade desde a
origem, do campo até a
mesa do consumidor.A
adesão à produção integrada é voluntária.
Se o produtor aderir ao
sistema, precisa cumprir todas as normas,
como uso racional de
insumos e capacitação
técnica da equipe, ter
um responsável técnico
e obter uma certificação
do produto concedida
por uma entidade credenciada pelo Instituto

Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia
(Inmetro).
Produção Integrada
A Produção Integrada começou no Brasil
com o Marco Legal da
Produção Integrada de
Frutas (PIF), em 2001.
Atualmente, a Produção Integrada é válida
para todas as cadeias
do agronegócio, ficando
a cargo dos colegiados
específicos a apresentação de propostas de normas para cada cultura.
Atualmente, o Brasil
conta com 72 culturas com
as normas técnicas aprovadas e publicadas pelo Mapa
para produção integrada.
Além disso, o produtor pode acessar a
linha de crédito Inovagro, com vantagens exclusivas, para financiar
a adequação da sua
propriedade ao sistema.
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Prainha do rio Xambrê vai ser revitalizada
com opções de lazer para todas famílias

Xambrê – Responsável
pelo primeiro projeto que
estruturou a Prainha do
Rio Xambrê, há alguns
anos, o prefeito Décio Jardim retorna com o propósito de recuperar o local,
reconhecido como um dos
cartões postais da cidade.
E um passo importante
foi dado na sexta-feira
passada com a visita, no
local, do secretário estadual do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo,
Márcio Nunes, e outras
autoridades.
Décio Jardim aproveitou a oportunidade para
relembrar que a Prainha
já foi um dos principais
pontos turísticos da região próxima, contava
com várias cabanas com
churrasqueiras, banheiros
em boas condições, areia
para práticas esportivas,
passarela na parte de
baixo da rodovia e uma
ilhota com churrasqueiras
que viviam lotadas de famílias, principalmente nos
finais de semana. Além
disso, havia ainda uma
piscina para crianças e
alguns tanques de peixes.
O prefeito reforça que é
intenção recriar tudo isso.
E ainda tem projeto para
construir uma ciclovia
com pista de caminhada
entre a Prainha e o centro
da cidade de Xambrê,
numa extensão de dois
quilômetros.
Para conseguir os recursos necessários ao
empreendimento, Décio
Jardim adiantou que a
Prefeitura vai elaborar o
projeto para apresentar

Prefeito Décio Jardim mostra ao secretário Márcio Nunes a importância de retomar o turismo na Prainha de Xambrê

ao Governo Estadual. E o
secretário Márcio Nunes
disse que esse é o primeiro
passo. Pediu para o prefeito encaminhar o projeto
que os recursos serão liberados. “Pelo menos dois
milhões de reais já temos
garantidos, ficamos no

aguardo do projeto técnico
para analisar e decidirmos”, disse. O secretário
também afirmou que é
meta da sua Pasta estimular o turismo em todo
o Paraná para gerar mais
opções de lazer e entretenimento às famílias. “Isso

A Prainha de Xambrê vai voltar a ser ponto turístico com segurança e várias atrações

N recepção ao secretário Márcio Nunes e o deputado Delegado Fernandes, na prainha, o
prefeito Décio Jardim, a primeira dama Rosângela, vice-prefeito Bilu, vereadores Pretinho e
Elton e o secretário Carlos, da Agricultura

é saúde e ajuda a economia
dos municípios”, disse.
O deputado estadual
Delegado Fernando Martins também esteve na
comitiva, agradeceu ao
prefeito e outros amigos
de Xambrê e se dispôs
ajudar o município na

conquista desses recursos
para a Prainha e para outros setores do município.
O vice-prefeito Amarildo Salapata, o Bilu, e
o presidente da Câmara
Municipal, Edson Botelho,
também destacaram a
importância da obra na

Prainha e outros para o
município de Xambrê retomar o desenvolvimento.
Ta m b é m e s t i v e r a m
no evento os vereadores
Arthur, Pilingo, Elton e
Pretinho, além de secretários municipais e outras
autoridades.

Na Lanchonete da Prainha as autoridades fizeram um bate papo

Quiosques serão reconstruídos para dar mais comodidade aos visitantes
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Município inicia em breve reforma
da UBS do Parque Vitória Régia
Umuarama - Uma empresa contratada pela
Prefeitura de Umuarama
por meio de licitação vai
executar reforma e readequação interna na Unidade Básica de Saúde (UBS)
Vitória Régia, localizada
na Avenida Júlio César
Jarros, no bairro de mesmo nome. O investimento
será de R$ 252.797,16 em
recursos do governo federal, por meio do Ministério
da Saúde.
O secretário municipal
de Obras, Planejamento
Urbano, Projetos Técnicos
e Habitação, Isamu Oshima, explicou que os serviços incluem a cobertura
da entrada da unidade,
para dar mais espaço e
comodidade aos pacientes
enquanto aguardam atendimento. “Além disso, serão readequadas algumas
salas com novas divisórias, ampliando o número
de consultórios médicos
e odontológicos, relocação do abrigo de resíduos

INVESTIMENTOS
A secretária municipal de Saúde, Cecília
Cividini, lembra que a administração municipal
tem investido significativamente na melhoria
e ampliação das estruturas de atendimento à
saúde da população. “Esta gestão concluiu as
UBS do San Remo e do Sonho Meu, construiu
um novo Pronto Atendimento 24h e uma UBS em
Roberto Silveira, está construindo o novo Posto
de Saúde Central, instalou o CRMI (Centro de
Referência Materno e Infantil), implantou ambulatórios para enfrentar agravos e tem levado
melhorias estruturais e equipamentos a todas
as unidades de saúde”, afirmou.
para ampliar o espaço de
estacionamento, ampliação do almoxarifado, uma
nova marquise metálica e
reparos estruturais para
eliminar infiltrações”, informou.
O início da obra marcado para 18 de fevereiro
02 e a estimativa de conclusão é de quatro meses,
com execução pela Canto
Norte Construções Ltda. O

prefeito Celso Pozzobom
lembra que a UBS Vitória
Régia foi contemplada, há
poucos meses, com obras
de ampliação. A unidade
conta com recepção (sala
de espera), consultórios,
farmácia básica e salas
para enfermagem, vacina,
inalação, esterilização,
curativos, pré-consulta e
odontologia, além de sala
de reuniões, e atende a

O início da obra marcado para 18 de fevereiro 02 e a estimativa de conclusão é de quatro meses

uma região com cerca de
5 mil habitantes.
“Essa unidade estava
no pacote de R$ 899,2 mil
que investimos em obras
de ampliação através do

Finisa/Caixa Econômica
Federal, junto com as UBS
Jabuticabeiras, Panorama,
Serra dos Dourados e Santa
Eliza. Com postos de saúde
mais amplos e bem equipa-

dos, podemos oferecer um
atendimento mais qualificado à população além de
melhorar o ambiente de
trabalho dos servidores”,
disse o prefeito.

Apreendido contrabando avaliado Saúde já aplicou 83%
das doses de vacinas
em 1 milhão pela Polícia Militar enviadas aos municípios
Altônia - Após receber
denúncias de que na região
de Altônia, mais precisamente no Jardim Paredão,
haveria um depósito de
contrabando, equipes da
Polícia Militar deslocaram
até o local para realizar
levantamentos e colher
dados, sendo que em patrulhamento pela extensão
da Rua Curitiba no Jardim
Paredão, na área rural, os
policiais depararam-se com
uma casa aparentemente
abandonada.
A polícia informou que
em uma breve vistoria na
casa, foi avistado no lado
de fora, na garagem, algumas caixas de cigarros
contrabandeados de diversas marcas. No imóvel
foi constatado que haviam
mais caixas de cigarro no
seu interior, somando ao
todo aproximadamente
400 caixas de cigarros contrabandeados de marcas
diversas. No sítio e na casa
não havia ninguém.
Diante dos fatos, foi
acionado apoio do caminhão-baú da Polícia Federal, comparecendo no local
um Agente PF junto de uma
equipe da Força Nacional,
sendo então carregado o
caminhão e encaminhada
a carga ilícita até a Receita
Federal de Guaíra.

O Pa r a n á v a c i n o u
198.310 pessoas contra
a Covid-19 até esta sexta-feira (05). O número
mostra que 83% do total de
238.871 das doses enviadas
aos municípios foram aplicadas. 40.561 doses ainda
não foram informadas no
sistema como aplicadas,
o que representa 17% da
quantidade total do imunizante enviado aos 399
municípios.
O boletim não leva em
consideração a segunda
remessa da CoronaVac, que
começou a ser encaminhada na terça-feira (02) às
22 regionais que formam o
sistema público de saúde
estadual. De acordo com
a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa), esse novo
lote do imunizante produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria
com o Instituto Butantan,
está em processo de distribuição aos municípios.
Este terceiro lote de
vacinas da CoronaVac enviado para os municípios,
mais 132.779 doses, é para

Confira a quantidade de doses
aplicadas por Regional de Saúde:
Cigarros foram levados para a Polícia Federal de Guaíra

Nota Paraná libera R$ 24 milhões em créditos nesta segunda-feira
O Programa Nota Paraná, do Governo do Estado,
desenvolvido pela Secretaria
da Fazenda, libera nesta segunda-feira (08/02) os créditos
para os consumidores que
colocaram CPF na nota no
mês de novembro. No total,
serão R$ 24 milhões: R$ 21,8
milhões para os consumidores
e R$ 2,22 milhões para as instituições com CNPJ informado.
O valor é ligeiramente inferior ao de janeiro (R$ 24,2
milhões), mas representa um
crescimento de 11% em relação a fevereiro de 2020,
quando foram liberados R$
21,7 milhões.
OS CRÉDITOS
O cálculo do crédito de cada
nota fiscal é feito sempre no
terceiro mês após a compra.

a aplicação da segunda
dose dos vacinados.
O balanço é preliminar
e foi divulgado pela Secretaria estadual da Saúde a
partir de um levantamento
interno realizado com as
regionais e os respectivos
municípios. Por isso, pode
haver diferenças entre alguns números de um dia
para o outro considerando
que os municípios aplicam
as doses, registram e fazem
ajustes dos registros.
A expectativa é que nos
próximos dias o sistema
integrado do Ministério da
Saúde, Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunizações (SI-PNI),
funcione corretamente
para divulgação de dados.
DOSES
O Pa r a n á r e c e b e u
391.700 doses enviadas
pelo Ministério da Saúde.
Foram 265.600 (1º lote) e
39.600 (2º lote) doses da
Coronavac/Instituto Butantan e 86.500 doses da
Universidade de Oxford em
parceria com o Laboratório
AstraZeneca/Fiocruz.

Por exemplo, as compras efetuadas em fevereiro/2021 serão calculadas em maio/2021,
e assim sucessivamente. Esse
é o prazo para que as informações necessárias para o cálculo - como o recolhimento do
imposto pelo estabelecimento
comercial, as notas fiscais
com o seu CPF ou as doadas
para as instituições sociais
- cheguem à Secretaria da Fazenda. Para acumular créditos,
basta pedir ao estabelecimento
comercial que registre o seu
CPF ou CNPJ no documento
fiscal. Após a liberação pela
Secretaria de Fazenda, o consumidor poderá selecionar
uma das opções de utilização
disponíveis no sistema. Mas,
para resgatar os créditos, é
necessário cadastramento no

portal ou no app do Programa
Nota Paraná.
SORTEIO
Também nesta segundafeira será realizado o sorteio
de prêmios do Nota Paraná,
referente às notas fiscais emitidas nas compras de outubro
de 2020. Mensalmente o programa distribui 40.103 prêmios
aos cidadãos cadastrados,
totalizando um valor de R$ 2,8
milhões. Já para as entidades
assistenciais cadastradas são
20.010 prêmios, totalizando R$
2,2 milhões.
Para participar, é preciso
se cadastrar no site e aderir
ao regulamento. Ao solicitar
seu CPF na nota você ganhará um bilhete eletrônico
pela primeira compra do mês.
Depois, a cada R$ 200,00 em

notas fiscais dá o direito a um
bilhete para o sorteio de seu
respectivo período de adesão.
Os prêmios do sorteio poderão
ser utilizados para abater do
IPVA ou creditados na conta
bancária do premiado.
VEM AÍ O PARANÁ PAY
A partir de março, os contribuintes cadastrados no
Nota Paraná poderão também
concorrer aos sorteios do
Paraná Pay – que distribuirão
8 mil prêmios mensais de R$
100 para uso exclusivo em
estabelecimentos habilitados no setor turístico, como
hotéis, pousadas, parques e
restaurantes. Para concorrer,
é preciso acessar o portal do
Nota Paraná com seu login
e senha e concordar com a
participação.

1ª RS – Paranaguá – 2.394.
2ª RS – Metropolitana – 61.073.
3ª RS – Ponta Grossa – 8.073.
4ª RS – Irati – 2.365.
5ª RS – Guarapuava – 7.768.
6ª RS – União da Vitória – 2.484.
7ª RS – Pato Branco – 5.940.
8ª RS – Francisco Beltrão – 7.361.
9ª RS – Foz do Iguaçu – 6.765.
10ª RS – Cascavel – 12.316.
11ª RS – Campo Mourão – 5.859.
12ª RS – Umuarama – 4.743.
13ª RS – Cianorte – 2.257.
14ª RS – Paranavaí – 6.188.
15ª RS – Maringá – 15.907.
16ª RS – Apucarana – 6.112.
17ª RS – Londrina – 17.078.
18ª RS – Cornélio Procópio – 5.544.
19ª RS – Jacarezinho – 5.282.
20ª RS – Toledo – 6.677.
21ª RS – Telêmaco Borba – 2.558.
22ª RS – Ivaiporã – 3.566.
TOTAL – 198.310 vacinados.
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IGOLPE
I

Fique atento porque velhos golpes
financeiros ganham nova cara com o Pix
A chegada do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, deu
um “upgrade” em um golpe
já antigo na praça. O roteiro
é o mesmo: os criminosos
invadem a conta de um número de WhatsApp e se
fazem passar pela vítima,
enganando seus contatos e
pedindo dinheiro para pagar
uma dívida. “Minha conta
excedeu o limite diário de
transferência. Amanhã cedo
eu te devolvo”, é o discurso
de praxe.
O golpe, que é uma extensão dos crimes já feitos
com transferências por TED
e DOC, agora conta com
a instantaneidade e fluidez
do Pix. O crime começa já na
invasão da conta do WhatsApp, principal aplicativo de
troca de mensagens no país.
A reportagem conversou
com duas pessoas que preferiram não serem identificadas e que foram vítimas do
golpe. Elas contam que chegaram a transferir de R$
1.950 a R$ 3.000 via Pix para
os criminosos, acreditando
que se tratavam de favores
para amigos.
Uma das fontes disse que
tem conta no Santander e
afirmou que chegou a entrar
em contato com o banco para
fornecer as informações que
tinha sobre quem recebeu a
transferência. O objetivo era
tentar reaver os recursos

perdidos, mas não obteve
sucesso.
Em nota, o Santander
afirmou que faz orientações
de segurança a seus clientes. “O Santander orienta continuamente quanto
à segurança ao realizar
operações financeiras via
qualquer meio, reforçando
os cuidados para validar
os dados das transações
antes de efetivá-las”, disse
o banco.

Medidas de segurança
Para o diretor-executivo
de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban
(Federação Brasileira de
Bancos), Leandro Vilain, é
necessário diferenciar os
tipos de falhas de segurança
que têm acontecido.
“O sistema é super segu-

ro, usa um ambiente autenticado, criptografia e todas
as medidas de segurança
cabíveis. Isso é uma coisa.
Outra coisa é o aumento
de tentativas de fraudes
via engenharia social, que
realmente ganhou força
na pandemia”, afirmou o
executivo.
Engenharia social é
uma manipulação psicológica feita por criminosos,
que enganam a vítima com
o objetivo de acessar seus
dados pessoais, conta bancária ou conseguir transferências.
Em reação, os bancos intensificaram a comunicação
com seus clientes e atualizaram os seus sistemas para
tentar mitigar esse tipo de
golpe, com áreas de prevenção à fraude e averiguação
de casos.

PIX: saiba o que fazer se
cair num golpe de transferência
Em operação desde o último dia 3 de novembro, o PIX
tem sido usado para sofisticar o já conhecido golpe de
clonagem do WhatsApp. Por realizar a transferência de
recursos em segundos, a recuperação dos valores acaba
sendo mais difícil. Saiba os cuidados necessários para não
cair no golpe e como proceder se for vítima.
O presidente da Comissão do Direito do Consumidor
da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE),
Thiago Fujita, lembra que os golpistas costumam pedir
transferências a amigos e familiares por conta de uma
emergência ou contas atrasadas.
“É muito importante, se alguém pedir recursos, realizar
uma ligação direta ou mesmo se encontrar pessoalmente
com o solicitante para confirmar a veracidade do pedido,
porque depois que sai da conta (o dinheiro), o consumidor
vai suportar processo de difícil reparação”, afirma.
Como proceder ao ser vítima
- Registre um Boletim de Ocorrência (BO)
- Comunique ao banco e peça o estorno da operação e
o bloqueio dos recursos da conta do destinatário
- Caso a instituição bancária se recuse, registre uma
reclamação junto ao Banco Central e órgãos de defesa do
consumidor
- Ainda é possível contactar advogado de confiança
para analisar a possibilidade de uma ação judicial
Como evitar cair no golpe
- Confirme através de telefonema ou presencialmente
a veracidade do pedido de recursos
- Ao realizar a transferência via PIX, confirme os dados
do destinatário que aparecem na tela
- Proteja sempre o celular através de senha ou biometria
Ative a verificação em duas etapas na conta do WhatApp
- Não compartilhe dados de contas e senhas bancárias
por mensagens
Dificuldade
O especialista lembra que, após perceber se tratar de
um golpe, o bloqueio na conta do falsário nem sempre é
fácil, tendo em vista que o saque pode ser realizado logo
em seguida ao recebimento do valor.
Os consumidores que perceberem que foram vítimas
do golpe devem registrar um Boletim de Ocorrência (BO),
seja eletrônico ou presencial, imediatamente e comunicar
ao banco o ocorrido para pedir o estorno da operação.
“O debate sobre a responsabilidade do banco é uma
situação nova, porque nem sempre banco quer devolver
e/ou consegue bloquear os valores antes que o falsário os
movimente. O consumidor pode requerer com banco e depois, caso não tenha resposta, abrir uma reclamação junto
ao Banco Central e nos órgãos de defesa do consumidor.
Também é possível procurar um advogado de confiança
para trabalhar algum tipo de ação”, orienta o presidente
da comissão. (Com informações do Diário do Nordeste e
Folhapress)

Contas digitais
De acordo com o gerente
geral de cyber e prevenção
de fraudes do Banco do
Brasil, Rafael Giovanella,
também houve um crescimento das tentativas de
abertura de contas digitais
com documentação falsa
para a criação de chave Pix.
“O Banco Central e as
instituições participantes
garantem camadas de segurança cibernética robustas
nos sistemas e infraestrutura de tecnologia de informação, e não é diferente com o
Pix. Em casos de fraudes, a
hipótese mais provável é que
o cliente tenha sido ludibriado”, afirmou Giovanella.
“Nesses casos, resta às
instituições financeiras,
quando acionadas em tempo
hábil, tentar bloquear os re-

cursos nas contas credoras,
o que nem sempre evita o
prejuízo do cliente”, disse.
Os executivos do setor
bancário afirmam, ainda,
que a responsabilidade
da instituição financeira
converge para dois pontos
importantes: o primeiro de
monitorar as transações
feitas pelos clientes e o segundo, de conscientização.
“Novos golpes são criados
todos os dias, independentemente do Pix ou de outra
forma de transferência de
recursos. O que ocorre é
que, com a bancarização e
intensificação da utilização
de soluções digitais aumenta,
também, a quantidade de
usuários mais suscetíveis aos
golpes”, afirmou Giovanella.

Justiça
Para os consumidores
que escolhem entrar com
uma ação judicial para tentar reaver os recursos, o
sócio do Kincaid Mendes
Vianna Advogados, Rodrigo
Cotta, afirma que os tribunais seguem o Código de
Defesa do Consumidor, mas
que os juízes também levam
em conta os cuidados que
o usuário teve ao fazer a
transferência.
Ações como cautela na
conferência dos dados, contato imediato com as instituições relacionadas com o
caso são alguns dos pontos

levados em consideração.
“Além das instituições
financeiras, as operadoras
de telefonia e as empresas
de prestação de serviço de
troca de mensagens também
são partes envolvidas em
casos como esse. Mas se
o consumidor não teve o
cuidado necessário, pode
ser considerada uma culpa
exclusiva da vítima, o que
afastaria a responsabilidade dos demais”, disse o
advogado.
Em nota, o WhatsApp
afirmou que não permite
o uso do seus serviço para
fins ilícitos ou não autorizados, incluindo a violação
de direitos de terceiros ou
passar-se por outra pessoa.
“A empresa oferece mecanismos para que seus usuários se protejam de golpes na
plataforma e recomenda a
ativação da confirmação em
duas etapas, que funciona
como uma camada extra de
segurança para as contas.
Esse recurso possibilita
o cadastro de um e-mail e
de um PIN de seis dígitos,
solicitado periodicamente
para o usuário e necessário
para confirmar o número no
WhatsApp. Este PIN, assim
como o código de verificação
enviado por SMS, não deve
ser compartilhado com outras pessoas, nem mesmo
amigos próximos ou familiares”, disse a companhia.

PREOCUPAÇÕES ÉTICAS COM A INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL APÓS IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA 5G
•Luís
•
Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Grace Murray Hopper (1906 – 1992), foi professora de
matemática, pesquisadora, escritora, almirante e analista
de sistemas da Marinha dos Estados Unidos (décadas de 40
e 50), também foi criadora da linguagem de programação
de alto nível Flow-Matic – base para a criação do COBOL
-, e uma das primeiras programadoras do computador Havard Mark I em 1944. É dela a frase: “Um ser humano deve
transformar informação em inteligência ou conhecimento.
Tendemos a esquecer que nenhum computador jamais fará
uma nova pergunta.”
Vivemos em tempos de mudanças e a velocidade dos
acontecimentos nos surpreende. Sob a era da tecnologia,
gradativamente, galgamos evoluções revolucionárias. Sendo
assim, para viver melhor e antenado com as mudanças é
preciso saber no que consistem estas tecnologias e qual sua
utilidade para o bem da humanidade. Será que ocorrerá
a relativização da liberdade? As mudanças de hábitos e
costumes violarão preceitos éticos?
No que consiste a tecnologia do 5 G? O “G” é de geração.
São as tecnologias que foram chegando com a telefonia
celular. A tecnologia do primeiro G permitiu que o usuário
falasse no telefone sem fio. A tecnologia 2 G trouxe a possibilidade do usuário de celular também se comunicar por
textos através do “SMS”. A tecnologia 3 G trouxe a possibilidade da conexão do telefone móvel com a internet. Surge a
criação de alguns aplicativos e a possibilidade de gravação
de áudios. A tecnologia 4 G permitiu ao usuário acessar as
redes sociais, o streaming (aplicativos como: waze, netflix,
spotify, games sofisticados, amazon, etc). A tecnologia 5
G quando estiver na sua plenitude será seiscentas vezes
mais rápida que a 4 G. Permitirá a transmissão de dados
de 10 giga bits por segundo. Será extraordinário. Sendo
assim, permitirá que jogos de computadores sejam cada
vez mais reais; permitirá a inteligência artificial em todos
os equipamentos eletrônicos, como p.ex.: os carros e máquinas agrícolas autônomas (conduzidos sem motorista por
drones); permitirá cirurgias remotas sem a presença física
do médico cirurgião, p.ex.: médico cirurgião na Alemanha
e o paciente na sala de cirurgia em hospital no Brasil (hoje
a cirurgia é feita por robótica com a presença do médico na
sala de cirurgia). Não haverá mais atrasos nas transmissões
de dados. Tudo acontecerá em tempo real.
A tecnologia 5 G vai permitir que todas as máquinas,
todos os equipamentos eletrônicos se comuniquem entre
si, p.ex.: haverá comunicação entre a televisão, o aquecedor, o forno micro-ondas, o ar condicionado, câmeras de
segurança, iluminação interna, via inteligência artificial
com a possibilidade de interação com o celular. Em síntese,
os equipamentos eletrônicos terão inteligência artificial e,
todas as informações captadas no ambiente familiar (imagens e conversas intimas), urbano (câmeras de segurança
e o próprio aparelho celular) e profissional (utilização do
celular, de computadores e câmeras de segurança interna)
serão armazenadas na nuvem. Quem vai controlar essas
informações? O que vão fazer com elas?
Por conseguinte, estudiosos do comportamento humano
tem uma grande preocupação com os impactos éticos que
estas tecnologias do 5 G trarão para a humanidade. A
primeira preocupação diz respeito à saúde humana, pois
tal tecnologia (wireless) emitira radiação infinitamente
maior que a atual, e, provocará o aumento exponencial dos
casos de câncer. O sinal da telefonia móvel será captado
em qualquer lugar do planeta. O mundo será interligado
por satélites que emitirão radiação constante sobre a terra.
A segunda preocupação ética diz respeito a autonomia
dos equipamentos eletrônicos na tomada de decisões via
inteligência artificial, p.ex.: os computadores já conseguem
identificar com precisão qual o melhor investimento na bolsa

de valores. Sinalizam qual o melhor momento de compra e
de venda das ações a partir de análises de algoritmos. Outro
exemplo são os carros e máquinas agrícolas autônomas,
onde o próprio equipamento toma as decisões conforme a
necessidade do momento.
A terceira preocupação ética está ligada com a deep
fake (sofisticação da mentira). Essa realidade virtual possibilitara a falsificação, próximo da perfeição, de imagens
humanas (rosto, corpo, gestos e fala), de forma que poderá
provocar a imputação de atos ilícitos a terceiros sem que
estes tenham participado dos fatos, como p.ex.: a produção
de um vídeo com cenas de traição com intuito de provocar o
divórcio do desafeto, ou ainda, cenas da prática de um crime
de homicídio. Em qualquer dos casos a parte será alvo de
julgamentos por ilícitos que não cometeu (provas falsas). O
juiz precisara de muita acuidade para não se enredar nas
provas falsas.
A quarta preocupação ética está ligada com a tecnologia
neuralink (implantes cerebrais em humanos). Há uma tendência em conectar a mente humana (implante de micros
chips ou nano robô) com as máquinas, como p.ex.: nos casos
de Alzheimer onde o paciente vai perdendo a memória
gradativamente. Nesse caso, o chip ou o nano robô implantado no cérebro do paciente terá a função de armazenar
toda memoria interativa (pensamentos e sentimentos) do
paciente, e, no momento que lhe faltar a memória cognitiva
o chip implantado (memória auxiliar) lhe suprirá o lapso
cognitivo. Essa seria uma cura ou adaptação ao Alzheimer?
Mais do que isso, como ficará a intimidade do paciente que
será monitorado diuturnamente pela tecnologia? Quem
controlará estas informações? Esse sistema já está sendo
testado em macacos que possibilita estes animais jogarem
vídeo game com perfeição.
A quinta preocupação ética está ligada com a engenharia
genética. Trata-se da possibilidade da modificação genética
dos humanos. Nas plantas e nos animais isso já é realidade,
como p.ex.: a modificação genética das sementes para aumento da resistência à pragas e aumento da produtividade.
Todavia, o que mais preocupa os estudiosos da ética é a possibilidade da prática da eugenia (raça perfeita). Na China,
há relatos de que cientistas já estão usando esta tecnologia
para desenvolver crianças com genes modificados, resistentes a alguns vírus, bem como, produção de bebes mais
inteligentes, cor da pele, dos olhos e dos cabelos atendendo
à vontade dos pais. A intervenção é feita no ventre materno.
A criação da raça pura. O homem brincando de ser Deus!
Onde o homem quer chegar?
Tal comportamento é extremamente antiético. Essa
intervenção poderá desaguar, no futuro próximo, na implantação de chip nas pessoas, a fim de melhorar seu bem estar
geral, e, todos passarem a ser controlados pela tecnologia.
Sustenta-se que o cidadão do futuro não conseguirá desenvolver qualquer atividade se não estiver “chipado”. Ficará
à mercê da inteligência artificial. Será?
Grace Hopper nos ensina que “Um navio no porto é
seguro, mas não é para isso que os navios existem. Navegue
para o mar e faça coisas novas”. O ser humano foi criado
para se desenvolver física, mental e espiritualmente. Não se
olvide disso. Entretanto, em todo trajeto os limites impostos
pela ética comportamental deverá nortear a caminhada.
Lembre-se disso!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Palmeiras aposta no talismã Luiz Adriano
na semifinal do Mundial contra o Tigres
São Paulo (AE) - O
atacante Luiz Adriano é
a grande esperança do
Palmeiras para fazer o
time passar pelo Tigres,
neste domingo, no Catar, e
conquistar a vaga na final
do Mundial de Clubes. A
expectativa recai sobre o
jogador de 33 anos principalmente pelo currículo
quando se trata de atuar
por esse torneio. O camisa 10 foi decisivo pelo
Internacional, em 2006, e
espera repetir o desempenho. A partida começa às
15 horas (de Brasília).
Em 2006, Luiz Adriano
tinha só 19 anos e havia
acabado de ser promovido das categorias de
base quando foi levado
pelo técnico Abel Braga
para o Mundial, disputado
no Japão. E o jogador foi
essencial justamente na
semifinal, etapa pela qual o
Palmeiras sonha em passar.
Em 2006, o atacante marcou no segundo tempo o gol

da vitória por 2 a 1 do Inter
sobre o Al Ahly, do Egito.
Na decisão, o jogador
foi titular e participou da
vitória por 1 a 0 sobre o
Barcelona, em Yokohama.
"Para mim essa competição foi muito especial.
Fiquei feliz por ter feito
um gol e levado o Inter
à final. Meu pai no dia
seguinte comprou todos os
jogadores em Porto Alegre
e me mandou fotos. A
semifinal daquele torneio
foi o momento mais importante", contou.
A ligação de Luiz Adriano com o torneio é uma
aposta do Palmeiras para
se dar bem contra o time
mexicano. O atacante é o
único do elenco que já tem
o título Mundial no currículo. Fora ele, o lateral
Marcos Rocha é o único
que participou da competição, ao ter disputado em
2013 o torneio no Marrocos. Todos os demais são
novatos.

O atacante é o único do elenco que já tem o título Mundial no currículo

Aliás, o peso da estreia
preocupa o Palmeiras pelo
nervosismo. O rival mexicano teve a oportunidade
de jogar pela fase ante-

rior e vencer o Ulsan, da
Coreia do Sul, por 2 a 1.
"Em todos os jogos importantes que temos, existe a
ansiedade de entrar bem

em campo e de fazer as
coisas com tranquilidade.
A estreia no Mundial vai
mexer muito com o time
porque esperamos muito

para chegar até aqui",
disse Luiz Adriano.
Após dias de treinos no
Catar, o Palmeiras só tem
uma dúvida na escalação.
A equipe deve ser bem
parecida à usada na final
da Copa Libertadores. A
pendência é saber se o
técnico Abel Ferreira vai
manter no meio-campo Zé
Rafael ou apostar na entrada de Patrick de Paula.
O setor ofensivo continua
com a dupla composta por
Luiz Adriano e Rony.
Para a parte defensiva,
a ênfase do Palmeiras foi
em estudar o esquema de
marcação para conter o
forte ataque do Tigre. Os
gols do artilheiro francês
Gignac fizeram a comissão
técnica analisar bastante
a equipe mexicana. "Vimos
vídeos deles e assistimos
ao primeiro tempo do jogo
(contra o Ulsan). Estamos
trabalhando em cima da formação deles e de como vão
jogar", contou Luiz Adriano

Flamengo tenta frear embalo do Bragantino e assumir a liderança
Rio (AE) - O Flamengo voltou a depender apenas de suas
forças para erguer o bicampeonato do Brasileirão após
ganhar do Vasco, na rodada
passada. São dois pontos atrás
do líder Internacional. Restando apenas quatro rodadas, o
atual campeão terá de mostrar
força neste domingo, às 20h30,

no interior paulista, em jogo
no qual precisa frear o embalo
do Red Bull Bragantino para
assumir a liderança isolada e
mandar a pressão para o lado
dos gaúchos, que só atuam na
quarta-feira.
No reencontro com o técnico Maurício Barbieri, que
dirigiu o Flamengo por nove

meses em 2018, a meta e seguir
mostrando o poder ofensivo
dos últimos jogos, com Gabriel
e Bruno Henrique emplacando
boas apresentações e anotando gols.
O problema aos cariocas é
que a força do time do interior
paulista, na briga por uma
vaga na Libertadores, está jus-

tamente em seu setor ofensivo,
comandado pelo artilheiro
Claudinho, dono de 17 bolas
na rede no Brasileirão.
O Bragantino vem empolgado na competição, só perdeu
uma vez no ano e tem números
expressivos em seu estádio.
São 24 gols nos últimos 10
jogos pelo Brasileirão no Nabi

Abi Chedid, somando sete vitórias e perdendo uma única vez.
Rogério Ceni terá um time
mais forte na marcação pela
suspensão de Diego, até então
atuando como volante. João
Gomes, mais defensivo, é o
substituto, com a missão de
não deixar Claudinho livre na
partida.

O Flamengo faz dois confrontos com equipes paulistas
- depois recebe o Corinthians
- antes do duelo com o Internacional, na penúltima rodada. A
meta á chegar no tão aguardado encontro em condições de
fechar a rodada no topo. Para
isso, não desperdiçar pontos é
obrigação.
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Um cantor solidário

Laila Garin / Alex
Carvalho-RG
1) Como se chamava
a personagem da atriz
Laila Garin, na novela
“Babilônia”?
a) Tereza
b) Laís
c) Maria José
d) Consuelo

Apresentador

A Record TV está fazendo de tudo para contratar Bruno
Gagliasso para ele ser o apresentador de “A Fazenda”,
mais consta que o ex-galã global não está nenhum pouco
interessado em ir para a emissora do Bispo Edir Macedo.

Pensando no futuro0

E falando em Bruno Gagliasso, não é segredo que o
ator tem uma pizzaria no Rio de Janeiro, uma hamburgueria em São Paulo e uma rede de academias crossfit.
Ele também investe no ramo imobiliário em Fernando de
Noronha e numa rede de salão de beleza com o nome de
Giovanna Ewbank.

Na Globo

Especula-se que em 2022 a Globo pretende produzir
uma edição especial do “Dança dos Famosos”, com ex
-participantes e que será mostrada no mesmo horário do
“Domingão” que à esta altura não terá mais Fausto Silva
no comando; o apresentador fica na emissora até o final
deste ano.

Momento de emoção

Whindersson Nunes mostrou o ultrassom da namorada,
Maria Lina. No vídeo publicado pelo artista numa rede
social, ele falou da sua emoção ao ouvir pela primeira
vez o coração de sua criança que está na sexta semana
de gestação.

2) A novela é "Da Cor do Pecado".
Quem interpretou a personagem Mamuska?
a) Aracy Balabanian
b) Rosi Campos
c) Nívea Maria
d) Taís Araújo
3) Em "Celebridade", novela escrita por Gilberto
Braga, como se chamava a personagem vivida por
Sharon Menezes?
a) Yolanda
b) Vitória
c) Noêmia
d) Iara
4) Zuca foi personagem da atriz Vanessa Giácomo
em qual dessas novelas?
a) “Duas Caras”
b) “Sinhá Moça”
c) “Cabocla”
d) “Império”
5) Juliana Paiva interpretou a personagem Lili em
qual dessas produções da Globo?
a) “A Grande Família”
b) “O Caçador”
c) “Além do Horizonte”
d) “Em Família”
(Respostas: 1-c / 2-b / 3-d / 4-c / 5-c)

Atendendo à pedidos

Zilu Godoi publicou foto do seu casamento com Zezé
Di Camargo, ocorrido em 1982. Segundo a socialite, ela
atendeu aos pedidos dos seus fãs que gostariam de ver esse
registro. Lembrando que Zilu e Zezé ficaram casados até
2014 e atualmente ele vive em união estável com Graciela
Lacerda, e Zilu namora o empresário Antônio Casagrande.

Flagrados no mar

Carol Castro e Bruno Cabrerizo foram clicados numa
praia do Rio de Janeiro. O casal estava aproveitando o
calor e a areia dourada do local. Com direito a mergulhos
no mar. Eles estão juntos desde 2019 e a aproximação
ocorreu nos bastidores da novela “Órfãos da Terra”, na
qual interpretaram Helena e Husseim, respectivamente.

De volta

Sasha Meneghel e o
namorado, o cantor João
Figueiredo, estão de
volta ao Brasil depois de
uma temporada juntos
em Tulum, no México.
Houve quem especulasse que o casal aproveitou a viagem para se
casarem em segredo, no
entanto João Figueiredo
desmentiu tais boatos.
“Eu não estava em lua
de mel. Isso é mentira”,
escreveu o cantor.
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Há cerca de um ano, a sociedade foi atingida pela pandemia
da Covid-19 e, rapidamente, os mercados tiveram que se transformar. Hoje, nos encontramos em uma nova reconfiguração de
mundo. O setor de entretenimento foi um dos primeiros a ser
paralisado e, após meses sem ter oportunidade de shows e eventos, os artistas buscam novas formas de se aproximar do público.
Luan Santana, um dos principais nomes da música brasileira da
atualidade, é um dos maiores e melhores exemplos de reconstrução. Durante o ano de 2020, ele realizou seis shows em formato de
live, transmitido pelas plataformas digitais e respeitando todas
as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde). Dando um
exemplo de solidariedade, o artista arrecadou toneladas de alimentos, itens de higiene básica, outros mantimentos e dinheiro,
que foram totalmente doados para instituições de caridade. Em
novembro de 2020, o sertanejo apresentou uma emocionante live
em pleno Rio Paraguai, diretamente de um barco hotel , e todas
as arrecadações foram destinadas para iniciativas em favor da
recuperação da região do Pantanal e da prevenção a possíveis
novos incidentes que castiguem aquele solo e todo o seu entorno. Infelizmente, em janeiro deste ano, o Estado do Amazonas
sofreu com a falta de oxigênio para pacientes que estavam em
tratamento da Covid-19. O artista enviou 50 cilindros para a
capital e realizou doações de concentradores de oxigênio para os
hospitais da cidade. E, mesmo com a dificuldade de se trabalhar
com música em um mundo afetado por uma pandemia, Luan
Santana fez história com seus feitos. De acordo com a Crowley
(órgão de monitoramento das rádios brasileiras), ele é o único
a se destacar com duas músicas entre as 20 mais tocadas nas
rádios, no ano passado. As escolhidas pelo público são: “Água
Com Açúcar”, em sexta posição, e “Asas”, ocupando décimo
nono lugar da lista.

Filmes
Filmes – 07/2/2021
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Viagem 2 - A Ilha Misteriosa
(Journey 2: The Mysterious Island) 12h00, na Globo, EUA,
2012. Direção de Brad Peyton. Com Michael Caine, Josh Huctherson, Luis Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Dwayne
Johnson. Sean Anderson descobre uma misteriosa mensagem de
rádio, que ele acredita ter sido enviada por seu avô desaparecido
há dois anos. Ele não gosta muito de seu padrasto, Hank Parsons,
mas o cara consegue ajudá-lo a decifrar os códigos do texto e,
juntos, eles descobrem o paradeiro do coroa aventureiro numa
ilha misteriosa, difundida pelo escritor Julio Verne, entre outros.
Para chegar lá, a dupla contrata o piloto de helicóptero Gabato
e sua filha, Kailani, mas muitos perigos aguardam os viajantes
e sobreviver implicará numa série de incríveis aventuras.
Motoqueiro Fantasma
(Ghost Rider) 13h15, na Record, EUA, 2007. Direção de Mark
Steven Johnson. Com Nicolas Cage, Eva Mendes, Peter Fonda,
Wes Bentley, Matt Long, Donal Logue, Sam Elliott, Brett Cullen.
Para salvar a vida de seu pai, sofrendo de uma doença terminal,
o jovem Johnny Blaze aceitou vender sua alma a Mefisto, o que
o levou a abandonar seu grande amor, Roxanne. Anos depois,
Johnny se tornou um famoso dublê e piloto de motocicleta. Seu
caminho cruza novamente com o de Roxanne, agora uma repórter,
e com o de Mefisto, que oferece a Johnny a chance de recuperar
sua alma, caso o destemido piloto aceite transformar-se no Motoqueiro Fantasma, um agente sobrenatural de vingança e justiça.
Mefisto encarrega Johnny de derrotar Coração Negro, seu filho e
adversário, que tem o plano de destronar o pai e criar um inferno
ainda mais terrível. Baseado em personagem da Marvel.
Versus - De Volta ao Ringue
(Molot) 23h35, na Globo, EUA, 2016. Direção de Nurbek Egen.
Com Alexei Chadov, Oskana Akinshina, Anton Shagin, Sergey
Chirkov, Igor Sklyar. O lutador de MMA Victor Stroev, conhecido
como Hammer, envolve-se em um acidente de carro, comprometendo sua carreira. Shark, seu rival, ameaça matar a mulher
que Victor ama caso ele não concorde com uma luta no ringue.
Inferno
(Inferno) 01h15, na Globo, EUA, 2016. Direção de Ron Howard. Com Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan
Khan, Ana Ularu. Florença, Itália. Robert Langdon desperta em
um hospital com um ferimento na cabeça provocado por um tiro
de raspão. Bastante grogue, ele é tratado por Sienna Brooks,
uma médica que o conheceu quando ainda era criança. Langdon
não se lembra de absolutamente nada que lhe aconteceu nas
últimas 48 horas, nem mesmo o porquê de estar em Florença.
Subitamente, ele é atacado por uma mulher misteriosa e, com a
ajuda de Sienna, escapa do local. Ela o leva até sua casa, onde
trata de seu ferimento. Lá, Langdon percebe que em seu paletó
está um frasco lacrado, que apenas pode ser aberto com sua impressão digital. Nele, há um estranho artefato que dá início a uma
busca incessante através do universo de Dante Alighieri, autor
de "A Divina Comédia", de forma que possa entender não apenas
o que lhe aconteceu, mas também o porquê de ser perseguido.

Mais fotos

Jogando mais um
balde de água gelada
nos boatos de fim de romance com Caio Castro,
Grazi Massafera publicou mais fotos de sua
recente viagem a Fernando de Noronha com
o amado. Tudo em clima
de romance em alto mar.
Quem pode, pode.

Abriu o coração

Virgínia Fonseca contou que sofreu depressão quando descobriu
que estava grávida. Ela
explicou que se sentiu feia porque, com a
gestação precisou repensar os tratamentos
de beleza, aos quais
estava habituada. No
entanto, essa foi uma
fase ruim que passou.
Ela comemora o sexto
mês de gestação de sua
primeira menina com Zé
Felipe.

Áries
Para se sentir mais seguro você precisa passar mais tempo ao lado de seus
familiares e amigos. A vida amorosa
inspira reflexões, que podem mudar
de forma drástica a sua forma de viver.

Libra
Persiga seus objetivos ao invés de
ficar reclamando. Ter pena de si mesmo não leva a lugar algum e procure
não encher os ouvidos alheios com
seus problemas.

Touro
Cautela ao tratar de assuntos financeiros. Cuide de seus bens e não
arrisque, principalmente se baseando
em opiniões alheias. Cuide de sua
saúde e cultive a autoestima.

Escorpião
Invista na qualidade de seus relacionamentos. Seja mais suave e gentil.
Não aja em função do passado nem
desenterre acontecimentos negativos.
Um sorriso sincero pode abrir portas.

Gêmeos
Faça projetos e confie no futuro.
O período pode ser propício para
mudanças. Cultive o bom humor e a
paciência. Cuidado ao tratar de assuntos financeiros e não faça gastos
supérfluos.

Sagitário
Aproveite o período para libertar-se
dos falsos amigos e das amizades duvidosas. No amor, é preciso cultivar a
tolerância e ouvir mais a pessoa amada. Propício umas horas de descanso.

Câncer
O período é propício para descobertas surpreendentes e também para
perdoar velhas mágoas. Bom para
momentos de lazer. Confie em sua intuição. Excelente período para o amor.

Capricórnio
Cuidado ao mudar de trabalho. Invista
na sua saúde. A fase pode não ser boa
para tratar de assuntos financeiros.
Bom momento com a pessoa amada.
Aproveite e seja muito feliz!

Leão
Livre-se dos falsos amigos. O momento é excelente para repensar a
vida e rever sentimentos. Bom para
momentos culturais e excelente para
se entender com a pessoa amada.

Aq
uário
Sua criatividade está em alta. O período também indica certa tendência de
se prender ao passado. Liberte-se de
velhas mágoas e cultive o perdão, só
assim terá um futuro promissor.

Virgem
Exponha as suas ideias com clareza e
persiga seus objetivos. Mostre o que
você tem de melhor. O dia é propício
para tratar de assuntos familiares.

Peixes
Cuidado para não ficar muito nervoso.
O momento é propício para esclarecer
mal-entendidos que ocorreram e
passar uma borracha naquilo que
te magoou.

Cidades
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Queda de preço de equipamentos faz
País dobrar geração de energia solar
A geração de energia
solar dobrou sua capacidade instalada no País em
2020, na esteira de R$ 13
bilhões em investimentos,
e promete repetir o feito
agora em 2021, destaca o
Estadão. Segundo especialistas, por trás desse
quadro está principalmente a redução de preços de
equipamentos nos últimos
anos, que têm atraído mais
empresas e consumidores
para esse mercado, aliada
ao fato de o Brasil ter uma
das melhores irradiações
solares do mundo.
Segundo a Associação
Brasileira de Energia Solar (Absolar), em 2020
a capacidade instalada
saltou de 4,6 gigawatts
(GW) para 7,5 GW, puxada
por um aumento de 2,2
GW só da chamada geração distribuída - a partir
de sistemas instalados
em telhados, fachadas de
edifícios e pequenos terrenos, por exemplo. Essa
potência é suficiente para
iluminar 3,7 milhões de domicílios. A previsão é que
o número alcance 12,6 GW
neste ano, também impulsionado pela autogeração.
Em termos de investimentos, o resultado também impressiona. Dos R$
13 bilhões desembolsados
no ano passado, quase
80% foram bancados por
projetos de geração distribuída. O restante ficou por
conta da chamada geração
centralizada (projetos que
são vendidos em leilões de
energia do governo). Para

Geração

A geração de energia solar dobrou sua capacidade instalada no País em 2020, na esteira
de R$ 13 bilhões em investimentos

2021, a projeção é que a
autogeração atraia mais
R$ 17,2 bilhões, o equivalente a 76% dos R$ 22,6
bilhões estimados para
todo o setor pela Absolar.
Desde 2012, quando
despontou comercialmente no País, a energia solar
teve seu preço reduzido
em 80% - de US$ 100 o
megawatt-hora para cerca
de US$ 20. O preço fica
abaixo do custo de todas
as outras fontes, com exceção da geração eólica.
“Isso está fazendo com
que a classe média baixa
também passe a enxergar
a energia solar como um
bom investimento, não
apenas a classe alta, como

era no começo”, diz a
diretora comercial da Win
Energias Renováveis e
coordenadora da Absolar
no Rio de Janeiro, Camila
Nascimento. Segundo ela,
o comércio também tem se
voltado para a fonte solar
para reduzir seus custos
fixos, em meio à crise trazida pela pandemia.
No caso da Win, distribuidora de módulos criada
em 2019, Camila viu o volume de negócios crescer
200% em plena pandemia.
Equipamentos que há dez
anos custavam R$ 30 mil,
hoje são encontrados pela
metade do preço. Por R$
15 mil, uma residência que
tenha a conta de luz de

R$ 350 por mês consegue
instalar um sistema. Para
negócios como um salão de
beleza, que consome muita
energia, o investimento
na compra e instalação
dos módulos pode sair R$
45 mil.
Baterias
“Hoje em dia, deixou de
ter só um apelo ambiental,
como era anos atrás, e
passa por uma questão
financeira. As pessoas
instalam realmente para
reduzir a conta de luz”,
avalia o presidente do
Portal Solar, Rodolfo Meyer, a primeira e maior
plataforma de energia
solar do País.

Após dois anos de “namoro”, o bancário aposentado Abel Fernandes Tavares, 71 anos, decidiu em
2017 instalar placas solares no telhado de sua casa,
em São Paulo. O investimento rendeu frutos. Hoje,
ele paga metade do que gastava antes com a conta
de energia e já planeja dobrar o número de painéis
para obter créditos e gastar quando necessário. Pelas regras da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), a energia excedente pode ser utilizada ao
longo de cinco anos. “Minha intenção é gerar de
130% a 150% da minha conta. Eu fico com crédito
para usar no inverno o que eu gero no verão.”
Quando Tavares instalou seus módulos, existiam no máximo 500 sistemas no País inteiro.
Em um ano, já eram 5 mil e, hoje, a Associação
Brasileira de Energia Solar contabiliza mais de
360 mil ligados à rede de distribuição. De olho nas
mudanças tecnológicas, ele já busca dados sobre
baterias para armazenar a energia. “A Tesla já
oferece um armário não muito grande com bateria de lítio, são muito mais fortes e carregam a
energia por mais tempo, mas no Brasil ainda não
tem, um dia chega.”

O Portal tem 20 mil
empresas cadastradas e
recebe a visita de cerca de
350 mil pessoas por mês,
que acessam a plataforma
em busca de financiamento, produtos e informação.
Para 2021, espera-se que
mais 5,4 mil empresas
entrem no mercado.
Meyer prevê uma grande evolução do segmento
nos próximos anos, principalmente com a chegada
das baterias. Elas vão
possibilitar independência do consumidor em
relação às distribuidoras
de energia. Ainda em fase
de desenvolvimento, vão
funcionar como pilhas
para armazenar energia.

Estão seguindo a mesma
trajetória de queda de
preços dos equipamentos
de energia solar. Em dois
anos, segundo o presidente do Solar, devem ganhar
espaço entre os consumidores para utilizar a
energia solar à noite ou
quando não houver sol.
Roberto Brandão, pesquisador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico
(Gesel) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, avalia que a energia
solar tem potencial para
liderar a matriz elétrica
brasileira no longo prazo,
se a questão das baterias
for resolvida. Hoje, essa
fatia ainda é de 1,6%.

Home office concentrou 17,4% do total de rendimentos do trabalho em novembro
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) divulgou um estudo sobre o trabalho
remoto no país durante
a pandemia de covid-19.
Em novembro de 2020,
o percentual de pessoas
em home office seguiu
em redução, atingindo 7,3
milhões de pessoas trabalhando remotamente., o
que representa 9,1% dos
80,2 milhões de ocupados
e não afastados. A remuneração desses profissionais somou R$ 32 bilhões,
que corresponde a 17,4%
dos R$ 183,5 bilhões da
massa de rendimentos
efetivamente recebida
por todos os ocupados no
país. No mês de outubro,
9,6% das pessoas ocupadas e não afastadas foram
responsáveis por 18,5%
da massa de rendimentos.
O perfil dos trabalhadores em home office
segue estável desde a
primeira análise, feita

Perfil por região
A maior concentração de pessoas
trabalhando remotamente permanece no Sudeste (58,3%). Na análise da
distribuição regional do home office,
Distrito Federal, Rio de Janeiro e São
Paulo concentram os maiores percentuais de pessoas nessa situação:
20%, 15,6% e 13,1%, respectivamente. Em contrapartida, os menores
percentuais foram observados no
Pará (3,1%), no Amazonas (3,5%) e
no Mato Grosso (3,8%). Também com

com base nos dados de
maio de 2020. Em novembro, 57,8% das pessoas
em trabalho remoto eram
mulheres, 65,3% eram da
cor branca, 76% tinham
nível superior completo
e 31,8% apresentavam
idade entre 30 e 39 anos.
Permanece o predomínio
do setor formal no teletrabalho, que equivale a
6,2 milhões de pessoas
(84,8% do total), enquanto os outros 15,2% dos

base nos dados da Pnad Covid-19, os
pesquisadores calcularam o Índice
de Gini, utilizado para medir a desigualdade, do rendimento de todos os
trabalhos remotos, por Unidade da
Federação. Eles concluíram que, de
modo geral, os estados do Nordeste,
Sudeste e Sul, somados ao Amapá
e Pará apresentaram os maiores
índices de desigualdade, enquanto os
estados do Centro-Oeste registraram
os menores índices.

trabalhadores em home
office estavam na informalidade (1,1 milhão de
pessoas).
Na distribuição da
massa de rendimentos
por atividade, 30% da
massa de rendimentos
foi gerada por pessoas
no setor de serviços que
não estavam em home
office, 16,4% no setor público, 14,7% na indústria e
10,7% no comércio. Como
as pessoas em trabalho

remoto foram responsáveis por 17,4% da massa
em novembro, pode-se
dizer que a contribuição
delas é similar à registrada pelos trabalhadores
da indústria ou do setor
público.
Segmentando as pessoas em trabalho remoto
pelo setor de atuação, em
novembro, o Brasil tinha
2,85 milhões de pessoas
trabalhando remotamente no setor público e 4,48

Senacon quer explicações do
WhatsApp sobre política de privacidade
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacon),
vinculado ao Ministério
da Justiça e da Segurança
Pública, notificou o Facebook e o WhatsApp a
prestarem esclarecimentos
sobre a nova política de privacidade anunciada para o
WhatsApp. A Senacon deu
um prazo de 15 dias para
resposta.

O Facebook, empresa
da qual o WhatsApp faz
parte, deverá explicar, por
exemplo, até onde o usuário
poderá controlar a sua
privacidade e até onde isso
impactará na continuidade
da utilização do aplicativo.
A empresa também deverá
responder sobre os impactos da nova política de privacidade em comparação
com as versões anteriores,
além de informar sobre

aspectos do mesmo tratamento na Europa.
As mudanças nos termos
de uso do WhatsApp, que
são as regras do aplicativo,
assustaram muitos usuários de um dos serviços de
mensagens mais usados no
país. O WhatsApp anunciou que dados pessoais
dos usuários do aplicativo
serão compartilhados com
outras empresas do grupo
Facebook, que adquiriu o

programa em 2014.
Para continuar usando o aplicativo, o usuário
será obrigado a aceitar as
mudanças. Caso contrário,
ele terá que escolher outro
programa de troca de mensagens. O WhatsApp ainda
vai permitir ao usuário
apagar a conta caso não
aceite os termos. Essa nova
política entraria em vigor
em 8 de fevereiro, mas foi
adiada para maio.

milhões no setor privado.
Ou seja, 38,9% das pessoas em home office estavam no setor público, o
que corresponde ao maior
percentual observado
desde o início da análise.
O estudo apresentado nesta terça utilizou
dados da Pnad Covid-19,
divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). Porém,
esta foi a última análise
desse tipo feita pelo IBGE.
“Essa nota encerra um ciclo que nos permitiu fazer
um retrato do trabalho
remoto no país”, afirmou
Geraldo Góes, um dos autores da pesquisa intitulada O Trabalho Remoto e
a Pandemia: o que a Pnad
Covid-19 nos mostrou.

AVISO DE GREVE
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE UMUARAMA, ASSIS CHATEAUBRIAND E
REGIÃO, por seu Coordenador, para cumprimento das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos serviços
e a população em geral, que os empregados pertencentes à categoria bancária que prestam serviços ao Banco do Brasil S/A,
em assembleia realizada em 05/02/2021 deliberaram por decretar
Estado de Greve e indicar a paralisação de suas atividades a partir da 00h00m até às 23h59m do dia 10/02/2021.
Umuarama, 07 de fevereiro de 2021.
WILSON DE SOUZA
Coordenador
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Procedimentos de massagem podem
auxiliar na beleza e na saúde do corpo
GB-Edições - Cada vez
mais procuramos por alternativas que nos tragam alívio para o estresse do dia a
dia, promovam o nosso bem
-estar e, consequentemente,
melhora na nossa aparência
e autoestima. Isso sempre
foi uma busca do ser humano. Desde sempre.
Desde os tempos milenares, as mãos são usadas
como terapia. A partir do
momento que o estresse
passou a fazer parte da
lista dos males que afetam
toda a população, as manobras feitas pelas mãos
passaram a significar alívio
e novo fôlego para quem já
descobriu o quanto este tipo
de terapia faz bem para o
corpo e para mente. Claro
que este bem-estar acaba
se refletindo no humor, no
aspecto da pele, no aumento
da autoestima etc.
Na lista de massagens
está a massoterapia indicada para quem quer cuidar
da saúde física e mental
e se dar um presente ao
mesmo tempo. Trata-se da
aplicação de técnicas de
massagem para finalidade
terapêutica, relaxamento
e estética. Possibilita o enriquecimento da Energia
Vital, equilíbrio do tônus
muscular, alívio de dores,
modelação do corpo, melhora da circulação sanguínea,

O Reiki é uma técnica tradicional que, através da imposição das mãos, promete equilibrar a Energia Vital, gerando resultados
positivos para o físico, mente e espírito / GB Imagem

aumento da capacidade
respiratória e boa digestão,
através da manipulação
manual dos tecidos flexíveis do corpo, com ou sem
aplicações de calor, frio e
vibrações.
Tudo isso contribui para
a diminuição do estresse
e proporciona bem-estar
e relaxamento. Entre as
técnicas de massoterapia
oferecidas destacam-se:

Shiasu: Pressão do dedo
e da palma das mãos, às
vezes de cotovelos, joelhos
e pés, a fim de obter efeitos
curativos. Atua no fluxo de
Energia Vital, que circula
pelo corpo através de Meridianos.
Reflexologia: É um sistema terapêutico de estimulação dos pontos (nos pés e
região) através da pressão,
fricções e massagens. Inten-

sifica a circulação da força
vital e elimina os bloqueios
responsáveis pelas disfunções orgânicas.
Massagem Clássica
Terapêutica e Relaxante:
Massagem ocidental que
possui duas vertentes de
manobra: mais suave, para
fins de relaxamento e efeito
anti-estresse e em regiões
específicas, para analgesia
e musculoesquelética.

Massagem Modeladora: Massagem manual que
estimula os músculos e a
circulação sanguínea venosa e arterial, facilitando
a penetração de princípios
ativos. Visa o embelezamento do corpo.
Quiropraxia: Tem por objetivo promover o equilíbrio
do organismo. Remove o
que está causando irritação
nervosa, aumenta o movi-

mento, melhora a circulação
e reduz o inchaço e a dor.
Massage Quick: Manobras que priorizam região
dorsal da coluna, cintura
escapular e pescoço. É feita
em uma cadeira especial.
Associa algumas técnicas
de massagem. O tempo de
uma massagem é de 20
minutos.
Reiki: Técnica tradicional de harmonização natural através da imposição
das mãos Reikiano, que
equilibra a Micro Energia
Vital (KI), através da sintonia com a Macro Energia
Vital (REI), normalizando
os vórtices, ao seu potencial
máximo. Gera resultados
positivos nos aspectos físicos, mentais e espirituais.
Terapia das Pedras
Quentes: Técnica oriental
que usa a termoterapia para
curar, somada aos conhecimentos de geoterapia e
massoterapia. Consiste em
equilibrar as energias do
corpo e relaxar a musculatura e beneficiar o organismo, através de massagem
no corpo com pedras vulcânicas e sedimentares.
Por isso consulte um
especialista. Livre-se das
tensões isso se refletirá na
beleza do rosto e do corpo.
Não se esqueça das recomendações de prevenção a
Covid-19.

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

Apartamento localizado no Residencial
Bela Vida, possuindo 45,66 de área privativa,
52,32 de área útil, sendo 2 quartos, 1 banheiro
social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga
de garagem. Além disso, o condomínio possui
playground, quadra poliesportiva e churrasqueira, localizado na Avenida Junqueira Freire,
Umuarama-PR. Valor R$ 120.000,00.
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.
Apartamento localizado no Edifício Montana,
a duas quadras da Unipar sede, possuindo
96,82m² de área útil, 67,74m² de área privativa,
contendo 3 quartos, 1 banheiro social, sala de
TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e 1 vaga de garagem. Excelente investimento para renda de aluguéis, localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 5300, Zona II,
Umuarama –PR. Valor 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!

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.

Residência em Alvenaria com área construída de
169,18m² contendo 02 suítes, 01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada, despensa, edícula, (Área Gourmet) com churrasqueira
com quarto e banheiro, garagem para 2 carros.
Terreno com área de 360m². O imóvel possui
excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, na Rua Montes Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor R$ 520.000,00.
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

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!

www.abdonecabreli.com.br

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.
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.

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$ 2.800.000,00

3056-6100

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 com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/
forro com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem.
Localizada no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima
chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00

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

11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. 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

MONTANA
SPORT 06/06

Prata. R$ 26.000,00.
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.

ZAFIRA 2.0
08/08

Elegance, flex, prata. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FIATFIAT

STRADA 1.4
13/13

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

STRADA 1.4
2007

Cabine estendida, prata,
completa 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

STRADA
ESTENDIDA 1.4
07/ 07

Prata, completo. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

UNO WAY
12/13

Prata, ar, 05 pneus
novos. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD
FORD
FOCUS 1.6
08/08

Prata, completo, R$
17.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

IMPORTADOS
IMPORTADOS
CIVIC LXS
11/11

Flex, preto. R$ 43.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
// 99976-0563

COROLLA ALTS
15/15
Completo, prata, 50km.
R$ 75.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

COROLLA SEG
09/09

Preto. R$ 40.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/

99976-0563

COROLLA XEI
14/14

Prata, R$ 56.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

HRV ELX 18/18

Branco
perolizado,
16.000kM. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

L200 TRITON
GLX 14/15

Flex, branco, mecânico.
R$ 61.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
GOL 1.6
2012/2013

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

POLO 1.6 18/18

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

CAMINHOES
CAMINHÕES
CAMINHÃO
8150 2003

Prata. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

DIVERSOS
DIVERSOS
OPORTUNIDADE
Vendo ou troco por terreno
ou carro, 02 máquinas
de Sorvete Italiano nova
na Garantia. Falar com
Nicolau. Fones: (44)

B5

3620 - 3071 ou 44 9
9976-0191

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, possuindo
ótima localização, Próximo
ao condomínio Residencial
Portal das Águas, o imóvel
possui área construída
de 99,98m², contendo
01 suíte, 02 quartos,
banheiro social, sala,
cozinha
planejada,
lavabo, poço de luz, área
e serviço, área gourmet
com aproximadamente
20m² de área construída,
e garagem, localizada
na Rua Uirapuru, n°
2187, Jardim Imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$
340.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída de
169,18m², contendo 02
suítes, 01 quarto, banheiro
social, sala, copa, cozinha
planejada, despensa,
edícula (Área Gourmet)
com churrasqueira com
quarto e banheiro, Além
disso, possui garagem
para 2 carros e terreno
com área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná em
Umuarama-Pr. Valor R$
520.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS			 VALOR

ETIOS HB X

15/16 BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

FORD KA 1.0 SE

16/17 VERMELHO COMPLETO

R$ 41.900,00

ONIX 1.0 LT

13/14 BRANCO

R$ 36.900,00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 PRETO

COMPLETO
COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$82.900,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de
área total do terreno sendo
( 15.50x13.48), o imóvel
possui área construída de
195m², composto por 2
suítes, 1 quarto, sala, copa,
cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social,
lavanderia, despensa e
garagem para 3 carros.
Além disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler de
300 litros, duas caixas
de d’águas totalizando
1500 litros, um reservatório
de agua da chuva de
6.000 litros, e agua quente
em todos os banheiros.
Localizada na Rua Francisco
Rodrigues Junior, 2426,
Jardim Alphaville, próximo
ao Lago Aratimbó de
Umuarama-PR. Valor R$
750.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Chalé à venda, localizado
na região central de
Umuarama! Contendo
515,00² de área total,
sendo 117,09m² de área
construída, composto
por uma recepção, 02
salas e 01 banheiro, além
disso, nos fundos possui
uma casa composta por
01 banheiro, 02 salas
e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio
de Janeiro, n°5260,
Zona II, Umuarama-PR.
Valor R$ 990.000,00.
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
280m² de área total do
terreno, sendo 281.51m²
de área construída,
possuindo 1 suíte máster
com Hidromassagem, 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área
de serviço, espaço
gourmet, churrasqueira,
piscina e 2 vagas de
garagem. Localizada
na Rua Mato Grosso,
Zona II, Umuarama-PR.
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

Excelente Sobrado localizado
no Residencial Euro Park.
Modernidade define esse
lugar! Esse é um sobrado

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!

de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos e
com excelente bom gosto.
O pavimento superior
contém 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
vagas de garagem para 3
carros. Localizado na Rua
José Inácio da Paixão,
Residencial Euro Park,
Umuarama-PR. Valor R$
2.800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

TERRENOS
TERRENOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Vende-se
terrenos
comerciais sendo 2
lotes paralelos, lote 02
e 03, com área total de
840m² cada, possuindo
(14.00x60.00), localizados
bem em frente a nova
rodoviária, ótima localização
para comércios de todos os
segmentos. Investimento
com retorno certo. Valor
R$ 714.000,00 cada.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

VENDE-SE
TERRENO
EM PORTO
CAMARGO

Área de 290m². Muito
próximo, com vista
para o rio. Fone: (44)
9 8411-0622.

LOTES RURAIS
LOTES
RURA
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara à venda contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo 3
piquetes irrigados com
Capim Açu, poço artesiano,
uma leiteira completa com
resfriador e capacidade

para 8 vacas simultâneas,
barracão coberto com
cocheira, para no mínimo 10
animais (semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada na Estrada
Aeroporto a 2.500 metros
do Distrito de Serra
dos Dourados e 1.300
metros do asfalto. Valor
R$ 750.000,00. Gostaria
de visitar esta chácara?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
CONTRATA MÉDICO CLÍNICO GERAL
Para atender na Estratégia da Saúde da Família. 40h Semanais. De Segunda a Sexta-feira.
Interessados procurar a Secretaria de Saúde do
Município de Pérola-PR;
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Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
FONE / FAX: (44) 3534-1154 –

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA

leis@ilustrado.com.br

E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com

FONE / FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com

Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR

Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR

CNPJ: 74.015.611/0001-40

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
FONE / FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR

CNPJ: 74.015.611/0001-40

6.1.2- As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por meio de procuração. Não serão aceitas

6.1.3- Ao assinar a ficha de inscrição o candidato ou o seu procurador estará em concordância com
as normas aqui estabelecidas.

CNPJ: 74.015.611/0001-40

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

inscrições pela internet ou pelo correio, correio eletrônico (e-mail) ou fax.

6.1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação ou divulgação dos atos

Observações: Preencha, em letra legível, os campos destinados ao candidato. Se
necessário, faça cópia desta folha para completar sua relação.
Nº. da Inscrição_________________
CANDIDATO (A) À FUNÇÃO DE:

pertinentes ao Processo Seletivo de que trata este Edital.
PORTARIA Nº 076/2021.

6.1.5 A publicação ou divulgação dos atos pertinentes ao Processo Seletivo se dará por meio do
Súmula: Designa Comissão do

para

órgão oficial de imprensa do município (Jornal Umuarama Ilustrado).

(

) Ajudante de Serviço;

(

) Pedreiro; (

) Encanador

Nome do Candidato: ____________________________________________________

Seletivo

Simplificado

6.2. A Comissão Avaliadora do processo seletivo analisará os documentos apresentados pelos

Leiturista,

Encanador,

candidatos considerando-se os requisitos mínimos exigidos nos itens 3, 4 ou 5 deste Edital,

Processo

( ) Leiturista ;

Identidade:_________________ÓrgãoExpedidor:_______________C.P.F.:_______________
Data de Nascimento: ____/____/_______ Nacionalidade:__________________________

Ajudante de Serviços e Pedreiro –

emitindo PARECER quanto a homologação ou não das inscrições.

Edital nº 001/2021.

6.3. As inscrições serão preenchidas pelos candidatos, conforme ficha contida no Anexo I.

Naturalidade: ____________________________
Endereço: _____________________________________________________ Nº___________

Carlos Cezar dos Santos, Diretor Geral do Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais,

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO
SELETIVO:
7.1. Para participação no processo seletivo o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar no ato

Resolve:

da inscrição:

Art. 1º - Instituir a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo

7.1.1. Cópia dos documentos exigidos nos itens 3, 4 ou 5, conforme a respectiva inscrição e

para as funções de Leiturista, Encanador, Ajudante de Serviços e Pedreiro.

Art. 2º - Nomear os seguintes membros para a composição da
Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para as funções de Leiturista, Encanador,
Ajudante de Serviços e Pedreiro.

documentos originais para comprovação.

Assinatura do candidato: ______________________________________________

FONE / FAX:
(44) 3534-1154
E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com
irregularidade em qualquer
documento
exigido para– participação
no presente processo seletivo,
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR

Rosângela Maria Leme Gomes

8. DA REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICA APLICADA PARA OS CARGOS:

Pedagoga na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Mariluz

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
LEITURISTA:
Convênio
com
a Fundação
de Saúde – FUNASA
Eliane
Aparecida
Nascimento
Henrique deNacional
Oliveira

A prova teórica será composta de 20 questões, abrangendo áreas de conhecimentos, bem
FONE / FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com
como, Português, Matemática e Conhecimentos Gerais de Mariluz para o cargo pretendido, com
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR
Pedagoga na Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes de Mariluz
CNPJ: 74.015.611/0001-40
finalidade classificatória.
CPF: Nº 819.687.799-49

Conteúdo

Quantidade de

Peso

Nota Total da

questões

individual

Prova

20

0,5

10

Edson Noboru Simakawa
CPF: Nº 030.311.218-21
Engenheiro Civil na Secretaria Municipal de Obras e Viação de Mariluz

Art. 3º - A presente Comissão terá como atribuição analisar os

Tel: ( ) ___________________________Celular: ( )_______________________
DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO
SIMPLIFICADA DO EDITAL Nº 01/2021. DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI,
SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. Data da Inscrição:
____/____/____

7.1.2 Cópia da Cédula
de Identidade
e do CPF.
SERVIÇO
AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
7.2. Após a verificação
dos documentos
pela Comissão
Avaliadora,
constatada
a falta ou
Convênio
com a Fundação
Nacional
de Saúde
– FUNASA
implicará na desclassificação imediata do candidato.
CNPJ: 74.015.611/0001-40

CPF: Nº 905.389.199-49

Município_____________________UF:_______Escolaridade:__________________________

Língua Portuguesa: Interpretação de
texto, acentuação gráfica, emprego da
crase, verbos, pronomes, pontuação e
redação.
Matemática: Frações, Equações de 1º e 2º

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO Destinatário: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Endereço: R. Floriano Peixoto, 2473 - CENTRO Descriminação: Recebi os seguintes
documentos, devidamente rubricados pelo candidato:
( ) RG.
( ) CPF
Nº. da Inscrição _________________
CANDIDATO (A) À FUNÇÃO DE:
( ) Leiturista ( ) Ajudante de Serviço (
) Pedreiro ( ) Encanador
Assinatura eSERVIÇO
Nome do recebedor
da inscrição:
AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
___________________________________________________________________________
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA

FONE / FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal:Mariluz
21 - CEP:
87470-000
– de
MARILUZ-PR
- PR ___de
fevereiro
2021

CNPJ: 74.015.611/0001-40
ANEXO II

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2021

graus, Sistemas de Equações, Razão e

documentos apresentados pelos candidatos, considerando-se os requisitos mínimos

Proporção

exigidos no item 3 e 4, bem como, proceder a avaliação nos termos do Anexo III, todos

Conhecimentos gerais sobre o município.

DO FORMATO DE AVALIAÇÃO E OS RESPECTIVOS PESOS/ NOTAS:

do Edital nº 001/2021 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE,
emitindo PARECER quanto a homologação ou não das inscrições e posteriormente,

Encanador e

Leiturista e

Pedreiro

Ajudante de

Requisitos mínimo e formato de

realizar a avaliação.

ENCANADOR E PEDREIRO:

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

A prova teórica será composta de 20 questões, abrangendo áreas de conhecimentos que

Conteúdo

Quantidade de

dias de fevereiro de 2021.

Peso individual

Nota Total da Prova

o Ensino Médio Completo – De acordo
com cada função.

-

-

0,2

4

1- Prova Teórica

4

-

questões
Conhecimentos que

Serviços

RG, CPF, Ser Alfabetizado ou possuir

comprove a alfabetização do(a) candidato(a) e com finalidade classificatória.

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, Estado do Paraná, aos 05

prova.

20

comprove a alfabetização
do candidato nas

2 – Prova Prática

6

-

3 – Prova Teórica

-

10

disciplinas base

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA

(Português e

Matemática). Saber ler,

FONE / FAX: (44) 3534-1154 –

Carlos Cezar dos Santos
Diretor Geral

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA

E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com

interpretarRua
e escrever.
Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR
CNPJ: 74.015.611/0001-40

FONE / FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR

Assinatura da Comissão_______________________

CNPJ: 74.015.611/0001-40

AJUDANTE DE SERVIÇOS:
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
FONE / FAX: (44) 3534-1154 –

E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com

Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR

A prova teórica será composta de 20 questões, abrangendo áreas de conhecimentos que
comprove a alfabetização do(a) candidato(a) e com finalidade classificatória.
Conteúdo

Quantidade de

Peso individual

Nota Total da Prova

0,5

10

ANEXO III

questões

CNPJ: 74.015.611/0001-40

Conhecimentos que

Processo Seletivo

comprove a alfabetização

Edital nº. 001/2021

do candidato nas

20

CRONOGRAMA

LOCAL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE

disciplinas base

DATA

HORÁRIO/ LOCAL

ETAPA

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mariluz, Estado do Paraná, nos usos legais

(Português e

08/02/2021 a

Das 7h30min às 11h00min e

Inscrições.

de suas atribuições, estabelece as orientações para o Processo Seletivo para as funções de

Matemática). Saber ler,

12/02/2021

13h30min às 16h30min – Rua Floriano

Leiturista, Encanador, Ajudante de Serviços e Pedreiro.

Peixoto, 2473

interpretar e escrever.

16/02/2021

TORNAR PÚBLICO:

Homologação das inscrições

O presente edital estabelece a abertura de inscrições do Processo Seletivo para seleção e

9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:

18/02/2021

13h30min às 17h.

Recursos e Analise de Recursos.

contratação temporária de Leiturista, Encanador, Ajudante de Serviços e Pedreiro devido a

9.1. O processo de seleção será conduzido pela Comissão Avaliadora sendo realizado em duas

21/02/2021

08h00 – Colégio Estadual Dom Bosco

Prova teórica

necessidade de reposição de profissionais nestas funções que estão em afastamentos em

etapas com a Prova Teórica e/ou Prova Prática (de acordo com a função pretendida).

- R. Pres. Epitácio Pessoa, 2348

decorrência de atestados médicos (auxílio doença e afastamento por invalidez) nos anos de 2017,
2018, 2019 e 2020.

23/02/2021

Gabarito preliminar para todos os

25/02/2021

Recurso gabarito preliminar

10. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO FASE DATA / PERÍODO:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Processo Seletivo para seleção de Leiturista, Encanador, Ajudante de Serviços e

10.1. DAS INSCRIÇÕES:
10.1.1. Data de Inscrição: 08/02/2021 a 12/02/2021.

Pedreiro será regido pelas regras estabelecidas neste Edital e executado pelo Serviço Autônomo

10.1.1.2. Horário: Das 7h30min às 11h00 min e das 14h00min às 16h00min.

Municipal de Água e Esgoto, por uma Comissão Avaliadora.

10.1.1.3. Local: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, situada na Rua

1.2. O Processo Seletivo de que trata este edital será desenvolvido em duas etapas compostas de

Floriano Peixoto, 2473.

Prova Teórica e/ou Prova Prática, por meio da análise dos documentos apresentados pelo

10.2. O cronograma está definido conforme Anexo III.

2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

11.2.1. A classificação será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada

AUTÔNOMO
MUNICIPAL
DE ÁGUA
E ESGOTO
candidato e, emSERVIÇO
caso de empate,
terá preferência,
sucessivamente,
o candidato
que tiver: - SAMAE

atuar no SAMAE e atender às necessidades externas da Autarquia Municipal sob a

a) maior idade.

responsabilidade
do Serviço
Autônomo Municipal
de Água e DE
Esgoto
de Mariluz.
SERVIÇO
AUTÔNOMO
MUNICIPAL
ÁGUA
E ESGOTO - SAMAE

b) persistindo oRua
empate,
maiorPeixoto,
número 2473
de filhos.
Floriano
– Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR
CNPJ: 74.015.611/0001-40

FONEpor
/ FAX:
3534-1154
– E-MAIL:
2.3- As remunerações
estas (44)
atividades
serão feitas
com basesamaemariluz@hotmail.com
no decreto vigente de Planos,
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR
Carreira e Salários dos Servidores do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mariluz,

CNPJ: 74.015.611/0001-40

Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
FONE / FAX: (44) 3534-1154 –

Pedreiro R$ 1.282,46.

3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO DE LEITURISTA:

essa dependerá da necessidade desta Secretaria.
12.2. O candidato convocado que não se apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas será
considerado desistente sendo substituído pelo subsequente.
12.3. Após a contratação, caso seja sua atuação insatisfatória para o desempenho de suas funções,
será solicitado seu desligamento.
12.4. Caso o candidato não possa assumir, no ato da convocação, será feito reclassificação e irá

de eliminação do certame:

para o fim da fila.

3.1.4. O candidato deverá estar entre os classificados na prova teórica.
3.1.5. É obrigatório que o candidato possua CNH ativa A/B.

4. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO DE ENCANADOR E PEDREIRO:
4.1. O candidato deverá apresentar, no mínimo, cumulativamente, os seguintes requisitos, sob pena
de eliminação do certame:
4.1.1. Ser alfabetizado.

4.1.4. É obrigatório que o candidato possua CNH ativa A/B.

5. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO DE AJUDANTE DE SERVIÇOS:
5.1. O candidato deverá apresentar, no mínimo, cumulativamente, os seguintes requisitos, sob pena
de eliminação do certame:
5.1.1. Ser alfabetizado.
5.1.2. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade de 40 horas semanais (período – manhã e tarde).
5.1.3. O candidato deverá estar entre os classificados nas provas escrita

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

04/03/2021

Recurso gabarito preliminar
Edital afixado no Mural da Autarquia

05/03/2021

Divulgação dos resultados.

de Serviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
Rua
Floriano
Peixoto,
2473 – Cx.
Postal:
21 - CEP:
87470-000 – MARILUZ-PR
Serviço
Autônomo
Municipal
de Água
e Esgoto
- SAMAE

CNPJ: 74.015.611/0001-40

Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Leiturista,
Encanador, Ajudante de Serviços e Pedreiro.

CPF: Nº 905.389.199-49
13. DOS RECURSOS:
13.1. O requerimento de recurso deverá constar:
13.1.1. Identificação do candidato.
13.1.2. Justificativa e embasamento contextual.
13.1.3. Dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado
preliminar.
13.1.4. Não serão reconhecidos os requerimentos apresentados pelos candidatos na interposição
de recursos fora do prazo, fora do contexto ou de forma diferente da prevista neste edital.
13.1.5. A Comissão Avaliadora instituída, constitui a última instância para análise e
posicionamento dos recursos apresentados, sendo soberana em suas decisões.

4.1.2. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade de 40 horas semanais (período – manhã e tarde).
4.1.3. O candidato deverá estar entre os classificados nas provas teórica e prática.

Gabarito Preliminar (para as

Rosângela Maria Leme Gomes

3.1.2. Possuir Ensino Médio Completo.

tarde).

exigidas)

_________________________________________________
FONE / FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com

12. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

3.1. O candidato deverá apresentar, no mínimo, cumulativamente, os seguintes requisitos, sob pena

3.1.3. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade de 40 horas semanais (período integral – manhã e

Prova prática (para as funções

Floriano Peixoto, 2473

E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com

12.1. A aprovação no presente processo seletivo, não significa necessariamente contratação, pois
isto é, para Leiturista R$ 1.550,39 Encanador R$ 1.377,03, Ajudante de Serviços R$ 1.112,35 e

08h00 - Pátio Rodoviário - Rua

02/03/2021

11.2. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:

2.1- Será selecionado e contratado Leiturista, Encanador, Ajudante de Serviços e Pedreiro para

2.2- A carga horária
semanal será
de 40
horas.
Convênio
com
a (quarenta)
Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA

26/02/2021

funções exigidas)

candidato(a), resultado das avaliações escrita e/ ou prática conforme estabelecido nos requisitos
dos itens 3, 4 ou 5 deste edital, de caráter classificatório.

cargos

Eliane Aparecida Nascimento Henrique de Oliveira
CPF: Nº 819.687.799-49

Edson Noboru Simakawa
CPF: Nº 030.311.218-21

A presente Comissão terá como atribuição analisar os documentos apresentados pelos
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.1. Não será cobrada taxa de inscrição.
14.2. Os candidatos classificados por este processo seletivo ficarão em lista de espera, podendo,
por conveniência administrativa, serem convocados para suprimento de vagas, obedecendo-se
rigorosamente a ordem de classificação, caso.
14.3. O presente processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual
período.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e pela
Comissão Avaliadora.

candidatos considerando-se os requisitos mínimos exigidos no item 3, 4 e 5 do Edital
001/2021 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mariluz, emitindo
PARECER quanto a homologação ou não das inscrições.

Mariluz, Pr, 05 fevereiro de 2021.

Mariluz, 05 de fevereiro de 2021.

6.1. Para realização da inscrição o candidato deverá observar os seguintes procedimentos:
6.1.1- Verificar se atende todos os requisitos estabelecidos pela função sob pena de não ser
homologada sua inscrição.

_________________________________________________

____________________________________________________

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

b7

UMUARAMA, domingo e segunda-feira, 7 e 8 de fevereiro de 2021

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br
Mariluz – Paraná

Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br
Mariluz – Paraná

ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

5.1.5 A publicação ou divulgação dos atos pertinentes ao Processo Seletivo se dará por meio do

Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br
Mariluz – Paraná

órgão oficial de imprensa do município (Jornal Umuarama Ilustrado).

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2021
FICHA DE INSCRIÇÃO

5.2. A Comissão Avaliadora do processo seletivo analisará os documentos apresentados pelos

PORTARIA Nº 075/2021.

candidatos considerando-se os requisitos mínimos exigidos nos itens 3 ou 4 deste Edital, emitindo
Súmula: Designa Comissão do
Processo

Seletivo

para Operador de Pá Carregadeira,
Construtor
Obras,

Civil,

Operário

PARECER quanto a homologação ou não das inscrições.

Nome:___________________________________________________________________

5.3. As inscrições serão preenchidas pelos candidatos, conforme ficha contida no Anexo I.

Data de Nascimento: ____/____/____ Naturalidade______________________________

Simplificado

Servente

de

Masculino

e

Zeladora – Edital nº 001/2021.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, Prefeito Municipal
de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:
Art. 1º - Instituir a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo
para as funções de Operador de Pá Carregadeira, Construtor Civil, Servente de Obras,
Operário Masculino e Zeladora.

Art. 2º - Nomear os seguintes membros para a composição da
Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para as funções de Operador de Pá

Filiação: Pai______________________________________________________________

6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO

6.1. Para participação no processo seletivo o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar no ato

Cidade__________________________________Email:___________________________

6.1.1. Cópia dos documentos exigidos nos itens 3 ou 4, conforme a respectiva inscrição e

Telefone:_________________________Celular_________________________________

documentos originais para comprovação.

Vem requerer sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado para provimento da função de:

6.1.2 Cópia da Cédula de Identidade e do CPF.
6.2. Após a verificação dos documentos pela Comissão Avaliadora, constatada a falta ou

(

) Operador de Pá Carregadeira

irregularidade em SECRETARIA
qualquer documento
exigido para
participação
no presente processo seletivo,
MUNICIPAL
DE OBRAS
E VIAÇÃO

(

) Construtor Civil

Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
implicará na desclassificação
imediata do candidato.
Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br

(

) Servente de Obras

(

) Operário Masculino

(

) Zeladora

Mariluz – Paraná

7. DA REALIZAÇÃO DE PROVA TEÓRICA, APLICADA PARA OS CARGOS:
Declaro pelo presente, que tenho conhecimento e aceito as normas estabelecidas para o Processo

CPF: Nº 905.389.199-49
Pedagoga na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Mariluz

Eliane Aparecida Nascimento Henrique de Oliveira

SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
CPF: Nº 819.687.799-49
Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
Secretaria
depatio@mariluz.pr,gov.br
Educação, Cultura e Esportes de Mariluz
FonePedagoga
(44) 3534na
1323
- E-mail:
Mariluz – Paraná

Endereço:________________________________________________________Nº______

da inscrição:

Carregadeira, Construtor Civil, Servente de Obras, Operário Masculino e Zeladora:

Rosângela Maria Leme Gomes

Mãe_____________________________________________________________________

SELETIVO:

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, CONSTRUTOR CIVIL E SERVENTE DE

Seletivo constante no Edital Nº 001/2021.

OBRAS:

Mariluz - PR,____de fevereiro de 2021.

A prova teórica será composta de 20 questões, abrangendo áreas de conhecimentos, bem
como, Português, Matemática e Conhecimentos Gerais de Mariluz para o cargo pretendido, com

Candidato ou Procurador ________________________________

finalidade classificatória.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Responsável pela Inscrição_______________________________
Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br

Cristiano Alessandro de Oliveira

Conteúdo

CPF: Nº 971.634.069-91
Assistente Administrativo na Secretaria de Obras e Viação de Mariluz
(Secretário de Obras e Viação)

Quantidade de

Peso individual

Nota Total da Prova

0,2

4

Mariluz – Paraná
Comissão de Avaliação_____________________________

questões
Regras primárias de

20

ANEXO II

Português, Operações
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2021

Edson Noboru Simakawa

básicas de Matemática e

CPF: Nº 030.311.218-21

Conhecimentos gerais de

Engenheiro Civil na Secretaria de Obras e Viação de Mariluz

DO FORMATO DE AVALIAÇÃO E OS RESPECTIVOS PESOS/ NOTAS:

Mariluz à nível de
Ensino Fundamental

Art. 3º - A presente Comissão terá como atribuição analisar os

Incompleto.

documentos apresentados pelos candidatos, considerando-se os requisitos mínimos

Requisitos mínimo e formato de

exigidos no item 3 e 4, bem como, proceder a avaliação nos termos do Anexo III, todos

prova.

do Edital nº 001/2021 da Secretaria Municipal de Obras e Viação, emitindo PARECER
quanto a homologação ou não das inscrições e posteriormente, realizar a avaliação.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua

ZELADORA E OPERÁRIO MASCULINO:

Operador de Pá

Operário

Carregadeira,

Masculino e

Construtor Civil e

Zeladora.

Servente de Obras.

A prova teórica será composta de 20 questões, abrangendo áreas de conhecimentos que
RG, CPF, Ser Alfabetizado ou possuir

comprove a alfabetização da candidata e com finalidade classificatória.

o Ensino Fundamental Incompleto –

publicação.

Conteúdo

Quantidade de

Prefeitura Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, aos 05 dias de fevereiro de 2021.

Peso individual

Nota Total da Prova

questões
Conhecimentos que

20

0,5

10

comprove a alfabetização

De acordo com cada função.

-

-

1- Prova Teórica

4

-

2 – Prova Prática

6

-

3 – Prova Teórica

-

10

do(a) candidato(a) nas
disciplinas base
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

(Português e

SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Matemática). Saber
ler,
Paulo Armando da Silva Alves

Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000

interpretar e escrever.
Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br

Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br
Mariluz – Paraná
Assinatura da Comissão______________________________

Mariluz – Paraná

Prefeito Municipal

ANEXO III

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br
Mariluz – Paraná

CRONOGRAMA

8.1. O processo de seleção será conduzido pela Comissão Avaliadora sendo realizado em duas
etapas com a Prova Teórica e/ou Prova Prática (de acordo com a função pretendida).

LOCAL: Secretaria Municipal de Obras e Viação
DATA

Processo Seletivo
Edital nº. 001/2021

9. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO FASE DATA / PERÍODO:
9.1. DAS INSCRIÇÕES:

HORÁRIO/ LOCAL

ETAPA

08/02/2021 a

Das 7h30min às 11h00min e

Inscrições.

12/02/2021

13h30min às 16h30min – Rua Floriano

9.1.1. Data de Inscrição: 08/02/2021 a 12/02/2021.

Peixoto, 2473

9.1.1.2. Horário: Das 7h30min às 11h00 min e das 14h00min às 16h00min.

16/02/2021

atribuições, estabelece as orientações para o Processo Seletivo para as funções de Operador de Pá

9.1.1.3. Local: Secretaria Municipal de Obras e Viação (Pátio Rodoviário), situada na Rua

18/02/2021

13h30min às 17h.

Recursos e Analise de Recursos.

Carregadeira, Construtor Civil, Servente de Obras, Operário Masculino e Zeladora.

Floriano Peixoto, 2473.

21/02/2021

08h00 – Colégio Estadual Dom Bosco

Prova teórica

A Secretaria Municipal de Obras e Viação de Mariluz, Estado do Paraná, nos usos legais de suas

TORNAR PÚBLICO:

9.2. O cronograma está definido conforme Anexo III.

- R. Pres. Epitácio Pessoa, 2348

O presente edital estabelece a abertura de inscrições do Processo Seletivo para seleção e

23/02/2021

Gabarito preliminar para todos os

10.1 A classificação será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato

25/02/2021

Recurso gabarito preliminar

e, em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que tiver:

26/02/2021

contratação temporária de Operador de Pá Carregadeira, Construtor Civil, Servente de Obras,
Operário Masculino e Zeladora, devido a necessidade de reposição de profissionais nestas funções

10. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:

que estão em afastamentos em decorrência de atestados médicos (auxílio doença), bem como, as
aposentadorias que se efetivaram nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Processo Seletivo para seleção de Operador de Pá Carregadeira, Construtor Civil,

Homologação das inscrições

cargos

08h00 - Pátio Rodoviário - Rua

Prova prática (para as funções

Floriano Peixoto, 2473

a) maior idade.

exigidas)

b) persistindo o empate, maior número de filhos.

02/03/2021

Gabarito Preliminar (para as

11. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

04/03/2021

Recurso gabarito preliminar

funções exigidas)

Servente de Obras, Operário Masculino e Zeladora que será regido pelas regras estabelecidas neste
Edital executado pela Secretaria Municipal de Obras e Viação e por uma Comissão Avaliadora.
1.2. O Processo Seletivo de que trata este edital será desenvolvido em duas etapas compostas de
Prova Teórica e Prova Prática, por meio da análise dos documentos apresentados pelo

Edital afixado no Mural da Secretaria

11.1. A aprovação no presente processo seletivo, não significa necessariamente contratação, pois
05/03/2021

candidato(a), resultado das avaliações teórica e prática conforme estabelecido os requisitos dos

essa dependerá da necessidade desta Secretaria.

itens 3 e 4 deste edital, de caráter classificatório.

11.2. O candidato convocado que não se apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas será

Divulgação dos resultados.

Municipal de Obras e Viação

considerado desistente sendo substituído pelo subsequente.
2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

11.3. Após a contratação, caso seja sua atuação insatisfatória para o desempenho de suas funções,

2.1- Será selecionado e contratado Operador de Pá Carregadeira, Construtor Civil, Servente de

Obras e Viação e atender às necessidades externas do Município sob a responsabilidade da

será solicitado seu desligamento.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
11.4. Caso o candidato não
assumir,
ato– da
convocação,
Ruapossa
Floriano
Peixoto,no
2473
CEP:87.470-000 será feito reclassificação e irá

Secretaria Municipal de Obras e Viação.

para o fim da fila.

Obras, Operário Masculino e Zeladora, para atuar no Departamento Rodoviário, Departamento de

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
OBRAS E VIAÇÃO
2.2- A carga horária
semanal será de
40 (quarenta)
horas.

Fone (44) 3534 1323 - E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br
Mariluz – Paraná

Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000

SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
___________________________________
Rua Floriano Peixoto, 2473 – CEP:- 87.470-000
Fone Secretária
(44) 3534 1323
- E-mail: patio@mariluz.pr,gov.br
Municipal
de Obras e Viação
Mariluz – Paraná

Fone
(44)atividade
3534 1323será
- E-mail:
2.3- A remuneração por
esta
feitapatio@mariluz.pr,gov.br
com base na lei vigente de cargos e salários do
Mariluz – Paraná

município de Mariluz, isto é Operador de Pá Carregadeira R$ 1.587,60, Construtor Civil
R$ 1.282,46, Servente de Obras R$ 1.139,05, Operário Masculino R$ 1.112,35 e Zeladora
R$ 1.112.35.
.
3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO DE OPERADOR DE PÁ
CARREGADEIRA, CONSTRUTOR CIVIL, SERVENTE DE OBRAS E OPERÁRIO
MASCULINO:
3.1. O candidato deverá apresentar, no mínimo, cumulativamente, os seguintes requisitos, sob pena
de eliminação do certame:
3.1.1. Ensino Fundamental Incompleto.

12. DOS RECURSOS:

Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para Operador de Pá Carregadeira,

12.1. O requerimento de recurso deverá constar:
12.1.1. Identificação do candidato.
12.1.2. Justificativa e embasamento contextual.
12.1.3. Dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado
preliminar.
12.1.4. Não serão reconhecidos os requerimentos apresentados pelos candidatos na interposição
de recursos fora do prazo, fora do contexto ou de forma diferente da prevista neste Edital.
12.1.5. A Comissão Avaliadora instituída, constitui a última instância para análise e
posicionamento dos recursos apresentados, sendo soberana em suas decisões.

Construtor Civil, Servente de Obras, Operário Masculino e Zeladora.

Rosângela Maria Leme Gomes
CPF: Nº 905.389.199-49

Eliane Aparecida Nascimento Henrique de Oliveira
CPF: Nº 819.687.799-49

3.1.2. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade de 40 horas semanais (período – manhã e tarde).
3.1.3. O candidato deverá estar entre os classificados nas provas teórica e prática para as funções
de Operador de Pá Carregadeira, Construtor Civil, Servente de Obras e, para a função de Operário
Masculino deverá estar entre os classificados somente na prova teórica.

Cristiano Alessandro de Oliveira

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

CPF: Nº 971.634.069-91

13.1. Não será cobrada taxa de inscrição.
13.2. Os candidatos classificados por este processo seletivo ficarão em lista de espera, podendo,

4. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO DE ZELADORA:

por conveniência administrativa, serem convocados para suprimento de vagas, obedecendo-se

4.1. A candidata deverá apresentar, no mínimo, cumulativamente, os seguintes requisitos, sob pena

rigorosamente a ordem de classificação, caso necessário.

de eliminação do certame:
4.1.1. Ser alfabetizada.

13.3. O presente processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual

4.1.2. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade de 40 horas semanais (período – manhã e tarde).

período.

4.1.3. O candidato deverá estar entre os classificados na prova teórica.

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Obras e Viação e pela Comissão
Avaliadora.

Edson Noboru Simakawa
CPF: Nº 030.311.218-21

A presente Comissão terá como atribuição analisar os documentos apresentados pelos
candidatos considerando-se os requisitos mínimos exigidos no item 3 e 4 do Edital
001/2021 da Secretaria Municipal de Obras e Viação, emitindo PARECER quanto a
homologação ou não das inscrições.

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
5.1. Para realização da inscrição o candidato deverá observar os seguintes procedimentos:
5.1.1- Verificar se atende todos os requisitos estabelecidos pela função sob pena de não ser

Mariluz, 05 de fevereiro de 2021.
Mariluz, Pr, 05 fevereiro de 2021.

homologada sua inscrição.
5.1.2- As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por meio de procuração. Não serão aceitas
inscrições pela internet ou pelo correio, correio eletrônico (e-mail) ou fax.
5.1.3- Ao assinar a ficha de inscrição o candidato ou o seu procurador estará em concordância com
as normas aqui estabelecidas.
5.1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação ou divulgação dos atos
pertinentes ao Processo Seletivo de que trata este edital.

___________________________________
Secretária Municipal de Obras e Viação

_____________________________
Secretária de Obras e Viação

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 7 e 8 de Fevereiro de 2021

IMERCADO
I

Com a Ford saindo do Brasil, consumidores
questionam se compensa comprar carro da marca
No comecinho de janeiro,
a General Motors retomou o
projeto de investimentos no
Brasil, anunciado em 2019,
mas postergado por causa
da pandemia do novo coronavírus. São R$ 10 bilhões,
injetados para modernização de fábricas, atualização
de modelos que já existem e
o lançamento de carros inéditos. Na contramão desse
movimento, a Ford, outra
gigante norte-americana do
setor de veículos, anunciou
o fechamento das plantas
de Camaçari (BA), Taubaté
(SP) e Horizonte (CE), onde
é feito o jipe Troller, encerrando um capítulo secular
na história da fabricação de
veículos em solo brasileiro.
Mas os modelos da marca continuam à venda - no
caso dos nacionais, até o
fim dos estoques. A importação foi mantida e há planos de trazer novos carros,
como o SUV Bronco.
Até porque a marca
informa que não encerrou
as atividades no País. O
fim da produção local é
parte de um plano global
que prevê focar as operações em SUVs e picapes.
Independentemente do
motivo do fechamento das
fábricas, há um estoque
razoável de carros na rede
de concessionárias que
não serão mais feitos no
País. É o caso da linha Ka
(hatch e sedã) e do SUV
EcoSport.

VALE A PENA
COMPRAR?
A pergunta que muita
gente faz é se vale ou não
a pena comprar as últimas unidades dos carros
nacionais que restam nas
autorizadas. A Associação
Brasileira dos Distribuidores Ford (Abradif) não respondeu o questionamento
sobre o número de carros
parados nos estoques das
280 concessionárias da
marca que, ao menos por
ora, continuam funcionando no Brasil.
Se por um lado, há pessoas que não gostam da
ideia de comprar um carro
que saiu de linha, há outros
que não dão a mínima para
isso. E até os que enxergam
vantagens nessa situação.
Para a consultora do setor
automotivo Leticia Costa,
não é possível responder se
compensa ou não com simples com um simples "sim" ou
"não". "Isso depende do preço,
por exemplo", diz ela. "Uma
vez que estes modelos serão
descontinuados, é natural
que sofram depreciação e que
o valor de revenda deles caia
bastante", explica.
De acordo com Letícia,
com o fechamento das fábricas no Brasil haverá uma
preocupação real com a
oferta e o custo de peças
de reposição. "Assim, vale a
pena comprar se o desconto
for expressivo e se o valor
de revenda não for um fator

A Associação Brasileira dos Distribuidores Ford (Abradif) não respondeu o questionamento
sobre o número de carros parados nos estoques

decisivo para o cliente", diz.
Nem a Ford nem as revendas informam o número
de pessoas que desistiram
do negócio após fecharem a
compra. Mas o fim da produção no País por sí só não dá
direito ao cancelamento.
"O fato de a montadora
não manter sede administrativa ou operacional no

País não quer dizer que não
cumprirá o dever de prestar
garantia ao consumidor. Por
isso, não há nada na lei que o
autorize a desistir da compra
por essa razão", diz o especialista em direito do consumidor e diretor do Instituto
Brasileiro de Política e Defesa
do Consumidor (Brasilcon),
Marco Antonio Araújo Junior.

CDC
O Código de Defesa do Consumidor (CDC)
defende os direitos dos clientes. E exige que
o fornecedor garanta a manutenção da oferta
de peças de reposição e mão de obra. Caso se
sinta prejudicado, o consumidor pode acionar
os órgãos de defesa ou a Justiça.

VENDAS
APARTAMENTOS

TERRENOS

ED. RESIDENCIAL PREMIUM
ÁREA TOTAL

ÁREA PRIVATIVA

GARAGEM PARA

ALTO PADRÃO DE QUALIDADE!
Apto 802, com 03 suítes, 1 closet, lavabo, sala de estar, lavanderia, cozinha e espaço
gourmet com churrasqueira. Frente para o sol da manhã e excelente vista panorâmica do centro e da Zona 2. Obs: vários armários embutidos e cozinha planejada.

SALAS COMERCIAIS

3º ANDAR

60,00m

2

EM FRENTE À

VALOR R$

UOPECCAN 295.000,00

Sala 303, Centro Médico Higienópolis, com área total de 72,42 m², com
sacada e BWC - frente ao sol da manhã).

CENTRO COMERCIAL PIEMONT II
ÁREA PRIVATIVA

MEZANINO APROX.

57,12m

40,00m

2

2

DEFRONTE A

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DAS ÁGUAS

Q1, L33. Terreno residencial com 757,45m². A metragem do terreno permite
a construção de uma bela residência e oferece ainda um amplo espaço para
uma área de lazer que melhora sua qualidade de vida. Quadra 4, lote 33.
Excelente Topografia.

VALOR: R$ 490.000,00

VALOR R$

PREFEITURA 350.000,00

Sala nº 6, localizada no Centro Comercial Piemont II, com área de 57,12
m², (com mezanino de aproximadamente 40,00 m²). Situada defronte a
Prefeitura. OBS: Sala alugada por R$ 900,00.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

Q29-A, L9. Terreno residencial com 240m². Localizado no Metropolitano 1.
Dimensões: 10,00x24,00

VALOR: R$ 79.200,00

Q20, L6. Terreno de esquina, com 450,00 m², dimensões 15x30 e excelente
topografia. Localizado no Centro da cidade. Ótima oportunidade de

VALOR: R$ 480.000,00
TERRENO COMERCIAL EM CIANORTE/PR

PARQUE DA GÁVEA

TERRENO RESIDENCIAL EM CRUZEIRO DO OESTE/PR

Q4, L2. Terreno comercial com 267,50m². Localizado no Parque da Gávea.
Próximo Móveis Stilo, com vias de acesso facilitadas. Excelente Topografia.
Dimensões 10,70X25,00

VALOR R$ 950,00

RESIDÊNCIAS
SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA (FUJIMOTO)

Q162, L1/2-A. Terreno com 185,10m². Localizado na Av. Palmas, Bairro da

VALOR: R$ 1.450,00

Luz - prox. ao INSS. Excelente Topografia.

Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,

VALOR: R$ 55.900,00

contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área de
serviço e churrasqueira. Totalmente reformado!

RESIDÊNCIAS

OUTROS

JD. ALPHAVILLE - AO LADO DO PORTAL DAS ÁGUAS
ÁREA PRIVATIVA

ÁREA PRIVATIVA

72,00m2

70,00m2

TERRENO COM.

TERRENO COM.

153,00m

183,75m2

GARAGEM PARA

PRÓXIMO AO NOVO

2

2 VEÍCULOS

ATACADÃO

VALOR R$

VALOR R$

235.000,00
JD. ARATIMBÓ - PRÓX. CID. CANÇÃO DA AV. PARANÁ
VALOR: R$ 490.000,00

APROVEITE A OPORTUNIDADE:

Atacadista e próximo a Rodonaves. Dimensões: 15,00X70,00

VALOR: R$ 550.000,00

Rua Indaiá, 3651 - Próximo ao Centro da Juventude e Av. Goiânia. Contendo: 01 suíte, 02 dormitórios,
sala, cozinha área de serviço com churrasqueira, etc.

VALOR: R$ 4.500,00

frente com a Rodovia PR-082 (saída para Terre Boa), atrás do Shopping Master

VALOR: R$ 420.000,00

CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA

EM FRENTE A UOPECCAN - TÉRREO - SALA 03
Com 292,79m². 03 vagas de garagem privativas cobertas. Ideal para médicos
especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas, planos de saúde e áreas afins.

EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 303 - 3º ANDAR, com 72,42m² de área
privativa. Ótimo ponto comercial para escritório médico e odontológico. 3º
Andar, Sol da Manhã.

Q2, L9. Terreno com 1.050,00m². Localizado no Parque Metropolitano, de

Q1, L11. Terreno comercial com 600m². Localizado no Metropolitano 1.
Dimensões: 20,00x30,00

VALOR: R$ 320.000,00

COMPRE OU ALUGUE!

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ/PR

investimento.

PARQUE METROPOLITANO - PRÓX. AO SHOPPING PALLADIUM

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
ÁREA PRIVATIVA.

SALAS COMERCIAIS

TERRENOS NO PARQUE FIRENZE A PARTIR DE R$ 63.000,00

VALOR R$

232,68m2 143,76m2 2 VEÍCULOS 850.000,00

LOCALIZADA NO

LOCAÇÕES

225.000,00

Residência em alvenaria na rua Vereador Arecidio Cassiano, 2064. Contendo: 03 quartos, sala,
cozinha, BWC social e garagem.

Residência com 126,50m² de área construída e terreno com 195,00m². Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa e garagem
para 1 carro. Próximo ao Cidade Canção e Lago Aratimbó. Obs.: O imóvel está em reforma.

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
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

