ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE JORNAIS

R$ 3,00
ANO: 48
Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Maio de 2021

DESDE: 1973 - Nº: 12.147

Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

NOVA ETAPA DE VACINAÇÃO - A partir desta segunda-feira, a Saúde de MAIS MULTAS CONTRA AGLOMERAÇÕES - A fiscalização da covid
Umuarama inicia nova etapa de vacinação contra a covid. Agora também para grávidas,
e pessoas de 58 e 59 anos com comorbidades. É preciso comprovar a doença. Página A7

está nas ruas de Umuarama e resolveu intensificar as multas de quem tenta desrespeitar
os decretos estaduais e municipais. 58 pessoas foram multadas anteontem. Página A6

Aumenta a violência contra crianças e
adolescentes. Denúncias podem ajudar
O mês atual traz o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, dia 18 próximo. E, com o objetivo
de conscientizar a comunidade de Umuarama
em relação ao número crescente de violências
para com os menores, a rede de assistência
e prevenção municipal realizará atividades de
orientação sobre a importância de denunciar
qualquer tipo de ameaça, pois isso ajuda a
salvar muitas vidas. Página A5
UMUARAMA

Prefeitura implanta
ciclovia perto do trevo na
saída para Maria Helena
Página A4
AGRONEGÓCIOS

Brasil é “Top Five” em
30 produtos agrícolas
É fundamental mobilizar a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes para eles viverem mais e melhor

Página B4

Reforma deve ampliar os espaços para mulheres na política
Página A3

UMUARAMA

Nova Av. Portugal
ganha iluminação
especial com LED
A implantação da Avenida Portugal deu mais um
passo nos últimos dias, com o início da instalação das luminárias em LED. O primeiro trecho
já foi ativado, em fase de teste, e permitiu uma
mostra de como a via será após a conclusão:
um trânsito muito mais seguro e confortável
para motoristas, pedestres e ciclistas, em um
dos acessos mais movimentados de Umuarama.
Página A4
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Coluna Ilustradas
Gil, do ‘BBB’, quer ser
presidente do BC
O economista Gilberto Nogueira, que ficou mais
conhecido nacionalmente como “Gil”, participante
do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo - afirmou na sexta-feira, 7, em entrevista para
a #RedeBBB, que seu maior sonho após concluir
o doutorado nos Estados Unidos é ser presidente
do Banco Central. Em resposta ao participante do
BBB, que possui 1,4 milhão de seguidores apenas
no Twitter, o Banco Central afirmou no fim da tarde
que “ficaremos alegres em contar com o seu vigor
em nossa equipe”. Gil foi um dos destaques do
reality que terminou nesta semana, após meses de
confinamento. Em alguns momentos, ele chegou a
tratar de economia e a explicar conceitos a outros
participantes, como o de inflação. Na sexta-feira,
ele disse que sonha em ocupar o cargo que pertence
atualmente ao economista Roberto Campos Neto,
que fez carreira no mercado financeiro e é neto de
um dos maiores nomes do liberalismo no Brasil, o
economista Roberto Campos. “Ser presidente do
Banco Central. Seria extraordinário”, afirmou Gil,
ao ser questionado sobre seu maior sonho após o
doutorado. “A emissão de moeda, o estudo do mercado
financeiro. A moeda influencia vários fatores, como
desemprego e inflação. Eu sou apaixonado, não é minha área de pesquisa hoje, mas eu tenho muito prazer
de estudar e falar.” Gil afirmou ainda que “nunca foi
um objetivo de vida” comandar o BC. “Mas hoje em
dia eu penso que trabalhar e presidir o Banco Central
seria um sonho, que nunca foi palpável. Tem muitos
economistas grandiosos no Brasil, é um trabalho de
alta responsabilidade.” As declarações de Gil geraram
milhares de manifestações de apoio nas redes sociais
ao longo do dia. À tarde, o BC se pronunciou por meio
do Twitter. “Ficamos felizes em saber do seu sonho
de fazer parte do BC! Ficaremos alegres em contar
com o seu vigor em nossa equipe. Seguimos juntos
falando de economia aqui do lado de fora.”

Juízes classificam mortes
no Jacarezinho (RJ) como
crime contra a humanidade
Após uma operação da Polícia Civil deixar ao
menos 29 mortos na favela do Jacarezinho, na zona
norte do Rio, a associação Juízes para a Democracia
pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que obrigue o governo fluminense
a seguir uma série de protocolos nas ações policiais
e a prestar informações sobre a incursão da última
quinta-feira.
Em agosto do ano passado, o Supremo referendou
uma liminar concedida por Fachin e restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro
até o fim da pandemia do coronavírus. A decisão
estabelece que as ações nas favelas só podem ocorrer
em hipóteses ‘absolutamente excepcionais’, desde
que sejam justificadas por escrito pela autoridade
competente e comunicadas ao Ministério Público
do Estado.
A proposta da associação Juízes para a Democracia
é que, além das restrições já estabelecidas, todos
os policiais passem a usar câmeras de vídeo com
transmissão remota nos uniformes caso sejam deslocados para operações. A ideia é que os detalhes das
ações fiquem registrados e possam ser usados como
provas dos procedimentos adotados. As denúncias
de violações pelas tropas chegam com frequência à
Defensoria do Estado, que chegou a instituir uma
força-tarefa para rodar as comunidades orientando
moradores sobre seus direitos e colhendo relatos
de violência policial. No caso do Jacarezinho, o
Ministério Público já anunciou a abertura de uma
investigação sobre os abusos. Em outra frente, a associação aumenta a pressão para que as autoridades
do Rio de Janeiro prestem esclarecimentos urgentes
sobre a operação.

PCC movimentou R$ 3 bi
com o tráfico, diz promotor
A delação do piloto de helicóptero Felipe Ramos
Morais foi o que permitiu aos federais descobrir
quem era o Tio, o doleiro misterioso detectado pela
primeira vez na Operação Shark. Feita pelo grupo de
Atuação Especial e repressão ao Crime Organizado
de São Paulo (Gaeco), ela encontrou planilhas que
indicavam a movimentação de R$ 1,2 bilhão pelo
PCC com o tráfico de drogas. Trata-se de um valor
hoje considerado ultrapassado pelos investigadores,
depois que o “Banco do Crime” foi desvendado pela
PF. “Com os dados da Operação Tempestade e da
Operação Sharks, ficou claro que o PCC mantinha
operações para movimentar dinheiro do tráfico entre
a Holanda, o Paraguai e o Brasil. Juntas, somam cerca
de R$ 3 bilhões com o tráfico doméstico e o internacional”, diz o promotor Lincoln Gakiya, do Gaeco.
Para ele, esse é o caminho do dinheiro da organização
criminosa. “Não se trata de dinheiro particular dos
narcotraficantes que a integram”, afirma.
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REFORMA TRIBUTÁRIA

Racha no Congresso põe reformas
em xeque e pode prejudicar o Brasil
Brasília (AE) A decisão do
presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), de fatiar a reforma
tributária foi vista como a pá de
cal nas chances de avanço das
reformas no Congresso até o fim
do atual governo. Embora Lira
tenha prometido abrir o diálogo
com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
para definir os próximos passos,
a avaliação entre especialistas e
lideranças políticas é de que as
duas Casas falarão “cada uma
a sua língua”, sem chance de
novo consenso em torno de uma
proposta.
Enquanto Lira se alinha ao
ministro da Economia, Paulo
Guedes, e defende a divisão da
reforma tributária em quatro
partes, começando pela fusão
de PIS e Cofins (dois tributos
federais), Pacheco deu sinais de
que pretende deixar a comissão
mista concluir os trabalhos. No
Senado, já se articula levar o
relatório do deputado Aguinaldo
Ribeiro (PP-PB), que é amplo e
alcança tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre
o consumo, para a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da

Casa, “driblando” a tentativa de
fatiamento da Câmara.
O racha na discussão da reforma foi interpretado fora do
governo como um forte indício
de que nenhuma medida estrutural avançará de agora até
o fim da gestão Bolsonaro. A
expectativa é que nem a reforma
administrativa, que foi colocada
como uma das prioridades da
equipe econômica, terá chances
de andar após o “nocaute” dado
por Lira na reforma tributária.
O cientista político Luiz Felipe
D’Ávila, presidente do Centro
de Liderança Pública (CLP),
avalia que a discussão fatiada da
reforma tributária tem alto custo
político, baixo impacto econômico e, acima de tudo, pode não
se concretizar num cenário de
divisão entre os parlamentares
sobre qual proposta adotar.
“Não existe mais clima para
reformas no Brasil. Alguns projetos de lei podem até ser aprovados, mas só aqueles com baixa
resistência política. Mas tudo que
tem baixa resistência política
não tem impacto estrutural”,
afirma D’Ávila. Para ele, a reforma tributária ampla prevista no

relatório de Aguinaldo conseguiu
algo “inédito” até hoje, o apoio de
todos os 27 governadores, mas
agora “morreu” diante da falta
de apoio do governo e da própria
cúpula do Congresso.
Resistência
A interlocutores, Guedes tem
defendido o fatiamento e critica a
proposta de Aguinaldo, sobretudo
pela previsão de um fundo de
compensação a Estados e municípios por eventuais perdas de arrecadação durante o período de
transição da reforma, que resultaria na unificação dos tributos.
Nas contas da equipe econômica,
esse fundo poderia “sangrar”
a União em R$ 400 bilhões ao
longo dos próximos anos. O
economista Rodrigo Orair, pesquisador do Ipea que analisou
as duas Propostas de Emenda à
Constituição (PEC) que foram
unificadas na comissão mista da
reforma tributária, faz elogios ao
relatório de Aguinaldo e diz que
o texto reúne elementos não só
das duas PECs, mas também
de propostas feitas por Guedes,
incluindo regimes especiais de
tributação para saúde, educação
e sistema financeiro.

Bolsonaro diz que CPI tá um vexame, só se fala em cloroquina
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid na manhã
deste sábado, 8, e se referiu ao colegiado do Congresso
como um “vexame”. A apoiadores, o presidente também
defendeu o uso da cloroquina no tratamento contra o
coronavírus e afirmou que irá fazer um vídeo nesta semana com seus ministros falando se tomaram ou não o
medicamento, que não tem eficácia comprovada contra
a doença.
“Continuo dizendo, só Deus me tira daquela cadeira. Não
vai ser. . essa CPI tá um vexame, só se fala em cloroquina.
Mas, o cara que é contra, não dá alternativa. Tenho certeza
que alguém tomou hidroxicloroquina aqui. Alguém tomou?”,
perguntou a um grupo de apoiadores que estavam no Palácio da Alvorada nessa manhã. “A gente vai fazer um vídeo
nesta semana, dos 22 ministros, todas aqueles que tomaram
hidroxicloroquina vão falar eu tomei. É a alternativa no
momento. Ah, não tem comprovação científica, mas não
tem cientificamente falando o contrário também”, afirmou.
Em sua primeira semana de trabalho, os depoimentos
prestados à CPI tiveram como foco o “tratamento precoce”,
defendido por Jair Bolsonaro. Aos senadores, os ex-ministros
Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich relataram a pressão

do chefe do Executivo para que o Ministério da Saúde defendesse o tratamento. Já o atual titular da pasta, Marcelo
Queiroga, evitou se comprometer com a defesa pública que
o presidente faz da cloroquina.
Nessa sexta-feira, 07, o presidente já havia se manifestado
com críticas ao colegiado. Em publicação nas redes sociais
dirigida a senadores da CPI, Bolsonaro afirmou que os
“inquisidores” que criticam o uso de medicamentos “não
encham o saco de quem optou por uma linha diferente”.
Na quinta-feira, 7, em transmissão semanal, Bolsonaro
também reclamou que o colegiado “bateu muito” no ministro
da Saúde. “Cloroquina, cloroquina, cloroquina, o tempo todo
cloroquina. Ah, o presidente falou...”, analisou Bolsonaro.
O chefe do Executivo ainda ameaçou usar a máquina do
governo federal para investigar o governador de Alagoas,
Renan Filho (MDB), filho do senador Renan Calheiros
(MDB-AL), relator da CPI da Covid, que tem se mostrado
forte crítico ao Planalto.
Além das críticas, o presidente afirmou que, apesar de o
governo ter minoria de representantes na CPI do Senado,
pretende apurar de casos na cidade de Manaus onde, segundo ele, pessoas receberam doses quádruplas de cloroquina
e vieram a óbito.

Reforma Tributária: remédio ou veneno?
• Helton Kramer Luﬆoza

Direito
em
Debate

Estamos enfrentando um grande debate nacional acerca das Propostas de Emenda à Constituição 45 e 110, as quais em nada simplificam
o já considerado complexo sistema brasileiro de
cobrança de tributos e, ainda, podem prejudicar
o contribuinte.
Não há dúvidas quanto à necessidade de uma
reforma tributária no Brasil, por várias razões,
como a sua natureza imperfeita e sua excessiva
incidência sobre o processo produtivo.
O país precisa de uma simplificação do sistema, que atualmente é muito confuso e muito
pouco transparente para a população. É essencial
que o contribuinte saiba o que está pagando
e por que está pagando. Outro objetivo a ser
concretizado seria o estabelecimento de uma
real progressividade, sendo que o atual sistema é
perverso com as classes mais pobres. Esta situação já foi denunciada em nossa coluna em outra
oportunidade, cujo artigo foi intitulado “Sistema
Tributário Brasileiro: Robin Hood as avessas”.
Naquela ocasião demonstramos, segundo pesquisa do IPEA, que pessoas com renda mensal
familiar de até 02 salários-mínimos, têm 53,9%
de sua renda comprometida com o pagamento
de tributos; Sendo que, por outro lado, pessoas
que ganham mais de 30 salários-mínimos, têm
somente 29% de sua renda total comprometida
com tributos.
Entretanto, a mudança proposta pelo Governo
Federal, além de não implicar na solução destes
problemas, ainda poderá ocasionar um aumento
considerável de tributação sobre o setor de Serviços, um dos mais afetados pela pandemia do
coronavírus. Inclusive, a Federação Brasileira dos

Bancos (Febraban) ja se manifestou no sentido
de que a carga tributária sobre o setor financeiro
será ainda maior (www.uol.com.br).
Além disso, é importante salientar que se
a Reforma Tributária realmente for aprovada
em todas as etapas previstas, teremos uma
mudança significativa em relação a diminuição
da autonomia dos Municípios e Estados e, em
contrapartida, o fortalecimento incomensurável
da Administração Tributária da União.
Qualquer mudança poderá repercutir significativamente no bolso dos contribuintes, sejam
eles multinacionais ou pessoas físicas aposentadas. É preciso que os cidadãos acompanhem
os debates sobre o tema, para garantir que as
alterações legislativas não comprometam ainda
mais a aplicação do importantíssimo princípio da
capacidade contributiva. Este princípio, previsto
no art. 145, §1º da Constituição Federal, tem o
objetivo de concretizar uma sociedade mais justa
onde a maior tributação recaia sobre aqueles que
possuam maior riqueza.
Além destas discrepâncias, ainda entendemos
que o momento não é adequado para a discussão
de uma reforma tributária desta magnitude. Estamos passando por uma pandemia e o momento
é de preocupação exclusiva com a questão de
saúde pública, sendo que a mudança do sistema
tributário é um tema muito complexo para este
momento.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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Relatora da reforma política quer incluir a
obrigatoriedade de vaga a mulher no Legislativo
composição, sim, para incluir isso. Precisamos ser
pragmáticos: estamos em
uma Casa que tem mais
de 400 homens e, a partir
do momento que aumentamos, eles veem como uma
ameaça. Isso é uma realidade. Então, aprovar com
15% é mais factível. Faz
diferença? Muita. Pode não
ter um efeito tão grande na
Câmara federal, mas vai ter
impacto gigante nos municípios, porque há muitos
que não têm sequer uma
mulher eleita vereadora.
Não adianta colocar 50%
que não vai passar.

Brasília (AE) Escolhida
na semana que passou
como relatora da reforma
eleitoral da Câmara, a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, afirmou que quer incorporar
ao texto a obrigatoriedade
da reserva de vagas para
mulheres no Legislativo.
A proposta prevê cadeiras
para elas na Câmara dos
Deputados, de Vereadores
e nas Assembleias.
Representatividade
O porcentual, segundo
Renata, deve ficar na casa
dos 15%, similar à representatividade feminina na
Câmara dos Deputados,
atualmente. “Faz diferença? Muita. Pode não ter
um efeito tão grande na
Câmara federal, mas vai ter
impacto gigante nos municípios, porque há muitos
que não têm sequer uma
mulher eleita. Não adianta
colocar 50% que não vai
passar”, disse a deputada.
Estendendo
Renata também quer
debater a possibilidade
de estender essa reser-

A deputada Renata Abreu foi escolhida nesta semana como relatora da reforma eleitoral
da Câmara

va a outras instituições,
dos partidos ao Supremo
Tribunal Federal. As mudanças propostas pela
Comissão Especial da
re f o r m a p re c i s a m s e r
aprovadas no Congresso
e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro até

Câmara avalia dar ‘bônus’ a
partidos por reserva de
vagas a mulheres na política
Na tentativa de aumentar
o número de mulheres na
política, a deputada Tabata
Amaral (PDT-SP) propôs
que partidos recebam bônus
financeiro pelos votos em suas
candidatas. O projeto prevê
que a sigla com votação maior
que a média nacional, proporcionalmente, poderá receber
até 10% a mais da verba pública à qual teria direito. Aqueles
partidos que não atingirem o
índice, porém, poderão ter
parte do dinheiro cortado

Reserva de vagas
Ao mesmo tempo em que
o projeto de Tabata chega à
Câmara, deputados discutem
uma proposta para reservar
vagas a mulheres nos Legislativos do País. A relatora da
reforma eleitoral, deputada
Renata Abreu (Podemos-SP),
pretende incorporar a regra
no texto que vai produzir,
garantindo a elas 15% das
cadeiras nas assembleias e
Câmaras municipal e federal. As medidas enfrentam
resistência de deputados, para
quem questões de gênero não
deveriam influenciar o voto.
Benefícios e perdas
Pelos cálculos da equipe
técnica de Tabata, se a regra
proposta por ela fosse aplicada à eleição de 2018, o PT e o
PSL seriam beneficiados com
aproximadamente R$ 20 milhões a mais, no ano passado.
Das 77 mulheres eleitas para
a Câmara, dez foram do PT
e nove do PSL. Já o MDB,
que elegeu cinco deputadas,
perderia R$ 12 milhões. O
PTB, com só uma deputada,
teria R$ 2,6 milhões a menos.
“Nosso projeto incorpora
um indicador de representatividade no cálculo de distribuição dos fundos partidário
e eleitoral. Legendas em que
mulheres receberam votos
ou cadeiras acima da média
dos demais partidos ganharão mais recursos, enquanto
aquelas nas quais mulheres
receberam votos ou cadeiras
abaixo da média perderão
recursos”, disse Tabata.
Fundo Partidário
O Fundo Partidário é uma
mesada de dinheiro público
que as siglas recebem para
despesas, como aluguel de
sede, salário de funcionários
e também nas campanhas
eleitorais. No ano passado
foram distribuídos mais de R$
934 milhões aos 33 partidos

registrados no País. Pelas
regras atuais, legendas precisam investir ao menos 5% do
que recebem para incentivar
a participação feminina na
política. Caso contrário, têm
a verba cortada.

Eleição
Na outra ponta, o Fundo
Eleitoral é específico para
bancar gastos de candidatos
em ano de eleição. Em 2020,
quando houve disputas municipais, foram destinados R$
2 bilhões aos partidos. Deste
total, 30% foram reservados
a candidaturas de mulheres.
O projeto de Tabata foi
apresentado nesta segundafeira, 3, ao mesmo tempo em
que a Câmara inicia a discussão da reforma eleitoral, com
o objetivo de alterar regras
para as eleições de 2022.
Mudanças sugeridas
Na lista das mudanças
sugeridas para a reforma
estão a volta das coligações
e a reserva obrigatória de
cadeiras para mulheres no
Legislativo - o porcentual
ainda não foi definido. A proposta é vista por especialistas
como a forma mais eficiente
de aumentar a participação
feminina na política, uma
vez que o atual dispositivo,
prevendo a destinação de
30% do Fundo Eleitoral para
mulheres, muitas vezes é burlado. A cada disputa a Justiça
Eleitoral recebe uma série
de denúncias de candidatas
laranja. Elas são usadas por
partidos para desviar recursos
que podem promover candidaturas de homens.
Contrário às cotas
O líder do governo na
Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), também é
contrário às cotas. “A política
tem uma característica própria, que se dá pela vocação
das pessoas. Isso não se resolve de outra forma; se resolve
permitindo que quem tem
talento para a política possa
servir a população. Essas
regras agora são uma tentativa de colocar para ser eleito
aquele que não tem vocação”,
disse Barros. “Minha filha é
deputada, minha mulher foi
governadora. A mulher na política é uma opção”, afirmou
ele, numa referência a Maria
Victoria de Barros (Progressitas), deputada estadual no
Paraná e a ex-governadora
Cida Borghetti.

outubro, para que possam valer nas eleições de
2022. Os trabalhos no colegiado terão prazo de 40
sessões. Renata, por sua
vez, poderá contar com
20 sessões para apresentar seu parecer. A seguir,
trechos da entrevista:

A sra. pretende incorporar o projeto sobre
reserva de vaga para
mulheres no Legislativo
a seu relatório na Comissão Especial da reforma
eleitoral? Com qual porcentagem?
Pretendo tentar uma

A sra. acredita que a
cota de 30% do Fundo
Eleitoral tem sido efetiva
para aumentar o número
de mulheres na política?
Muito. Inclusive eu defendo que uma forma de
incentivar a participação
também é no Fundo Partidário, composto pelo voto
do deputado federal, com
uma mudança na qual o
voto na mulher valha mais
no cálculo. Tenho um projeto que trata do fundo em
dobro para o voto feminino.

Com a reserva de
vaga, a cota dos 30% do
fundo será mantida?
Claro.
A sra. pretende tratar da
volta do financiamento empresarial nas campanhas?
Se estiver valendo o
financiamento público,
não pretendo entrar nessa
discussão de financiamento privado. Pode ter gente
apresentando emenda sobre isso, mas não vejo essa
movimentação e é algo
muito difícil de passar.
A comissão deve abordar regras para participação de mulheres nas
direções dos partidos?
A sra. é a favor?
Sou favorável. Inclusive,
conversei com dirigentes
partidários. Eles pediram
que a cota de cadeiras
efetivas para mulheres no
Parlamento não fique restrita ao Legislativo, mas se
estenda ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal
Federal, a tudo. Ainda não
debati, mas pode ser que
isso venha a ser discutido
e aí entra partido político.

Maioria dos países adota cota para
mulheres na política; 22,6% reservam cadeiras
Leis e normas para impulsionar a participação
feminina na política estão
presentes na maioria dos
países do mundo, de acordo
com a base de dados do
Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral
(International IDEA), uma
organização intergovernamental composta por vários
países.
Numa lista de 124 nações analisadas pela entidade, 28 (22,6%) reservam
cadeiras no parlamento
para mulheres, se consideradas apenas as Casas
Baixas - o equivalente à Câmara dos Deputados brasileira - e os parlamentos
unicamerais - ou seja, que
não possuem um Senado.
Cotas
Outros 57 países (46%),
incluindo o Brasil, adotam
cotas para as candidaturas,
ou seja, do total de postulantes aos cargos, as mulheres devem representar
parcela mínima. Apenas
39 países (31,5%) não preveem cotas femininas nem
em sua constituição e nem
em leis eleitorais.
Vagas femininas
Apesar de algumas nações implantarem ações
afirmativas apenas para as
candidaturas, isso pode se
traduzir em reserva de vagas femininas, na prática,
quando o sistema eleitoral
é o voto em lista fechada,
e o eleitor não escolhe um
candidato específico, mas
a lista preestabelecida do
partido. São eleitos os primeiros colocados de acordo
com o número de vagas
que o partido conquista na
eleição.
Ao menos cinco países
da América Latina - Argentina, Nicarágua, Costa
Rica, Guiana e El Salvador
- preveem apenas cotas de
candidaturas femininas.
Mas, como as mulheres
constam nas listas, intercaladas entre os homens,
isso garante a presença
feminina nos parlamentos.
Algumas nações, como
Argentina e Bélgica, proíbem explicitamente que

Movimento Vote Nelas
O movimento Vote Nelas, que
busca igualdade de gênero na política, também defende a reserva
de cadeiras para candidatas. “O
Vote Nelas surgiu em 2018 quando
olhamos uma planilha que mostrava
que o número de candidatas havia
aumentado, mas que o número de
eleitas não aumentou na mesma
proporção. Mais do que votar, queremos ser votadas. E mais do que
ser votadas, queremos ser eleitas”,

as mulheres sejam concentradas no pé da lista, com
poucas chances de eleição.
Senado
Considerando apenas as
câmaras altas de sistemas
bicamerais - ou seja, os
Senados -, os países que
adotam cotas passam a ser
minoritários. Há mais oito
plenários com cadeiras
reservadas para mulheres. Em outros 15 países,
incluindo o Brasil, só há
cotas para candidaturas
femininas ao senado. E 31
não têm nenhum tipo de
previsão.
Incentivos
Existem diversos modelos de cotas de gênero
mundo afora, mas elas
costumam girar em torno
de três variáveis: se as
cotas são compulsórias
ou voluntárias (a critério
dos partidos, que podem
receber incentivos), se elas
valem para as candidaturas
ou para as cadeiras e se
existem ou não penalidades graves no caso de
descumprimento.
Diversos estudos internacionais mostram que a
adoção de cotas funciona,
ajudando a aumentar a representatividade feminina.
“A introdução de cotas tem
ajudado (países) a superar
restrições de representatividade feminina oriundas
de subdesenvolvimento
econômico, influências
culturais e até sistemas
eleitorais”, escreveram as
pesquisadoras Aili Mari
Tripp e Alice Kang, da

explicou ao <b>Estadão</b> Duda
Alcantara, co-fundadora do grupo.
A professora Luciana de Oliveira
Ramos, da FGV Direito de São
Paulo, concorda que as cotas de
candidaturas vem sendo pouco
efetivas no Brasil, seja por questões partidárias, seja por questões
financeiras. “Mas a cota foi muito
importante para colocar a questão
da proporção de financiamento e de
candidaturas negras”, argumentou.

Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados
Unidos, em estudo sobre
o tema.
O desempenho do sistema de cotas em candidaturas adotado pelo
Brasil vem fazendo com
que muitos especialistas na
área defendam a migração
para o sistema de reserva
de vagas.
igualdade
“Nós estamos batalhando por reserva de cadeiras
até que a gente atinja a
igualdade. O nosso sistema de cotas atual é muito
importante, mas ele não
vem surtindo o efeito que
nós desejávamos. Ele foi
implantado há muitos anos
(em 2009) e, ainda assim, a
subrepresentatividade continua muito alta”, afirmou
a promotora de São Paulo
Vera Taberti, que atuou por
muitos anos no combate a
fraudes envolvendo candidaturas femininas.
Ela afirma que a reserva
de cadeiras iria ajudar a
solucionar fraudes relacionadas a candidaturas
laranjas e à não aplicação
de 30% do fundo partidário
em candidatas mulheres,
já que seria de interesse
dos partidos encontrar
candidatas viáveis e investir nelas. “Atualmente, os
partidos lançam algumas
mulheres sem a menor
chance de êxito. Eles querem preencher 30%, sem
se preocupar com a qualidade, quando há excelentes mulheres que seriam
excelentes mandatárias”,

argumentou.
Benefícios para
a sociedade
Pesquisas também demonstraram que a eleição
de mais mulheres tende a
trazer benefícios imediatos
para pautas pediátricas e
para a saúde de crianças
em países subdesenvolvidos.
De acordo com estudo
publicado pelo professor
Liam Swiss, chefe do departamento de sociologia
da Universidade Memorial
de Terra Nova, no Canadá,
o aumento da representatividade feminina leva a
uma melhora na trajetória
de desenvolvimento de
um país. Ao lado de Kathleen Fallon e Giovani
Burgos, da Universidade
McGill, ele analisou os
dados de 102 países entre
os anos de 1980 a 2005.
“Comparado a países com
nenhuma mulher em seus
parlamentos, nações que
atingiram 20% de representatividade feminina
apresentaram maior imunização contra rubéola,
maior aplicação da vacina
tríplice e maior taxa de
sobrevivência de crianças. A saúde na infância
aumenta na maioria das
nações em desvantagem
econômica”, escreveu
Swiss.
Estudos do Instituto
Georgetown para Mulheres
também mostram que a
adoção de cotas femininas
está relacionada ao aumento do acesso de mulheres à
Justiça.
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IMELHORIAS

Duplicação da Avenida Portugal de
Umuarama ganha iluminação em LED
Umuarama - A implantação da Avenida Portugal deu mais um passo
nos últimos dias, com o
início da instalação das
luminárias em LED. O
primeiro trecho já foi
ativado, em fase de teste,
e permitiu uma mostra
de como a via será após
a conclusão: um trânsito
muito mais seguro e confortável para motoristas,
pedestres e ciclistas, em
um dos acessos mais
movimentados de Umuarama.
A iluminação está sendo implantada por uma
empresa de engenharia
elétrica contratada pelo
município para fornecer
e instalar postes ornamentais com luminária LED no novo trecho
duplicado da Portugal.
Serão montados 78 conjuntos de postes com
braços ornamentais duplos, resultando em 156
luminárias LED e ainda
um poste ornamental

Eﬆão sendo montados 78 conjuntos de poﬆes com braços ornamentais duplos

com suporte para seis luminárias, no trevo saída
para Maria Helena.
O mesmo contrato –
com aprovação técnica
junto ao setor de análises
de projetos da Copel –
também prevê extensão

de rede elétrica na Rua
das Prímulas, no Parque
Jabuticabeiras. O valor
do investimento é de R$
890.548,78, com prazo de
60 dias para execução a
partir da emissão da ordem de serviço, podendo

ser prorrogado por mais
dois meses (se houver
necessidade), explicou
o secretário municipal
de Obras, Planejamento
Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Isamu
Oshima.

A extensão da Avenida Portugal até a PR-482
já tem boa parte do trecho pavimentado, além
da construção de muro
de arrimo e galerias pluviais. Resta executar o
acesso à Rua Monteiro
Lobato, a conexão com
a parte antiga da via e o
recapeamento da faixa
no sentido centro à rodovia. Segundo o prefeito
Celso Pozzobom, a obra
foi concebida para estimular o desenvolvimento daquela região, que
abriga várias empresas
e tem grande potencial
de crescimento, além
de facilitar o acesso a
bairros populosos, ao
futuro shopping e à nova
rodoviária.
A avenida terá 3,2
mil metros de extensão
(incluindo a parte antiga), da Praça Portugal
até o trevo da PR-482. O
serviço é realizado pela
Sotram Construtora e
Terraplenagem. “O mu-

nicípio pretende integrar
a Portugal com outras
avenidas importantes da
cidade, como a Dr. Ângelo Moreira da Fonseca
e a Rio Grande do Norte, para distribuir melhor o fluxo de tráfego”,
acrescentou o secretário
Isamu Oshima.
O investimento na
pavimentação é de R$
4,9 milhões em recursos
do governo do Estado,
por meio do Programa
ParanáCidade, e contrapartida municipal. Serão
27 mil m² de asfalto novo,
recapeamento e adequações. “Além de melhorar
um importante acesso ao
centro, a obra modernizará uma das rotas mais
utilizadas pelo tráfego
pesado, por conectar o
fluxo que chega ao Paraná pela ponte de Porto
Camargo (Icaraíma) à
PR-323, e de lá ao Porto
de Paranaguá e a outras
regiões do Estado”, completou Pozzobom.

Nova ciclovia dará mais segurança aos
Prefeitura implanta nova pista de
ciclistas na rodovia de saída para Maria Helena caminhada no Jardim Petrópolis
Umuarama - Uma
obra que o município vem
executando com recursos próprios e que trará
benefícios a um grande
grupo de umuaramenses
é a implantação de uma
ciclovia à margem da rodovia PR-482, entre o trevo
saída para Maria Helena
e a entrada da Estrada
Pioneiro. Pavimentada da
rodovia até o encontro com
a Estrada Juvenal, a via
é muito frequentada por
ciclistas para pedaladas
diárias – alguns grupos
percorrem o trecho até o
distrito de Lovat.
O diretor de Obras do
município, engenheiro Renato Caobianco, explicou
que a Prefeitura está preparando o solo com maquinário e mão de obra próprios, compactando bem a
base para posteriormente
aplicar duas camadas de
fresado (rejeito asfáltico
resultante da manutenção
em pavimentação). A ciclovia terá cerca de um quilômetro de extensão. “Vamos
aplicar uma camada mais
grossa de fresado, ‘pintar’
com emulsão asfáltica e depois aplicar uma capa com
material mais fino”, disse.
O prefeito Celso Pozzo-

A ciclovia entre o trevo de saída para Maria Helena e o
campo do Santa Cruz já eﬆá em obras

bom reforçou que o percurso ficará bem regularizado
para maior comodidade dos
ciclistas, “sem falar na segurança que eles terão por
não ter de trafegar mais na
rodovia”, apontou. “Temos
realizado várias obras estruturais para melhorar a

mobilidade em Umuarama,
como pavimentação de
ruas e avenidas, galerias
pluviais, ajardinamento
de praças e logradouros,
e também as pistas e ciclovias. Atividade física é
saúde e qualidade de vida”,
completou o prefeito.

Umuarama - A comunidade do Jardim Petrópolis,
Parque San Remo e bairros próximos ganhará em
breve uma nova pista para
as caminhadas matinais
e de final de tarde. A Prefeitura está implantando
calçamento no entorno do
Ribeirão Pinhalzinho, na
Avenida Cezare Pozzobom,
entre o antigo Complexo
Poliesportivo e a ponte que
liga as ruas Lázaro Bom e
Pedro Álvares Cabral.
A obra está sendo executada pela Secretaria
Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos
Técnicos e Habitação, por
meio de uma prestadora de
serviços terceirizada. Serão cerca de 1.200 metros
de calçamento entre a pista
pavimentada e a margem
do riacho, que neste ponto
corre entre gabiões.
Mais adiante, conforme
informou o diretor de Obras
da Prefeitura, engenheiro
Renato Caobianco, a pista
será integrada ao circuito
construído no espaço onde
foi recuperada a erosão
do poliesportivo, já todo
gramado e com calçamento.
O prefeito Celso Pozzobom
acrescentou que esta será
uma nova opção para a

Operários trabalham na obra próxima dos fundos do antigo
poliesportivo

comunidade daquela região
realizar atividades físicas
ao ar livre, que em poucos
dias estará liberado.
O secretário municipal
de Obras, Isamu Oshima,
lembra que nos últimos anos
foram implantadas diversas
pistas que estimulam as caminhadas, bem como novas
ciclovias. “O prefeito Celso
Pozzobom tem essa preocupação com a qualidade de
vida da população. Desde
o início do governo, temos
executado projetos que permitiram diversas obras”,
disse o secretário.

Isamu cita como exemplos a revitalização do Bosque Uirapuru, a urbanização do entorno do Bosque
dos Xetá, implantação de
pista no Primeiro de Maio,
ciclovias na Av. Ângelo
Moreira da Fonseca, na Rio
Grande do Norte e em breve
ciclofaixas na Francisco
Inácio de Lira e na Avenida
Tiradentes, entre outras.
“Todos esses foram investimentos significativos. A
previsão é que em 20 a 30
dias o calçamento esteja
concluído na Avenida Cezare Pozzobom”, estimou.
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ICONSCIENTIZAÇÃO

Denunciar as violências contra a
criança e o adolescente pode salvar vidas
Umuarama - O mês
de maio traz um momento de reflexão
importante para a sociedade, o período é
marcado pelo Dia Nacional de Combate ao
Abuso e a Exploração
Sexual de Crianças
e Adolescentes, lembrado no próximo dia
18. Desta forma, com
objetivo de conscientizar a comunidade de
Umuarama em relação ao número crescente de violências
para com os menores,
a rede de assistência e
prevenção municipal
realizará palestras online, como também,
orientação da importância de denunciar.
Conforme o coordenador do Centro de
Referência Especializado de Assistência
Social de Umuarama
(Creas), Ivo Galdino,
é perceptível o crescimento do registro
de violências relacionadas com crianças e adolescentes
nos últimos anos, em
Umuarama. Ainda segundo o coordenador,
os dados precisam ser
analisados com profundidade, mas para
ele, o aumento tanto
pode estar ligado com
mais pessoas de denunciando e o maior
índice de ocorrências.
“O número cresceu
isso é fato. Precisamos
denúncia para poder
continuar levando
políticas públicas de
enfrentamento a tais
situações, visando
conscientizar e proteger”, ressaltou.
A denúncia é uma
arma poderosa no enfrentamento das violências, pois vai além
da punição, alertou
Ivo Galdino. “Para
reduzir os números
precisamos da conscientização para esse
agressor não realize
mais tais violências.
A função do Creas
é promover orientação para família e
indivíduos. Quando
a pessoa sofre a violência toda a família
é acompanhada pelas equipes do Creas
composta de assistente social e psicólogo. Mas também,
em risco extremo de

ceio do agressor, como
também, da punição.
Mas, uma omissão
no casso de violência
pode permitir que tal
criança ou adolescente chegue a morte. “A
denúncia salva vidas
e não está ligada apenas com a punição, o
ato de denunciar violência é uma chance
para a reorganização
de tal família”, disse
Galdino.

As denuncias podem ser realizadas no conselho tutelar, polícias Civil e Militar, ao Miniﬆério Público e também pelo canal
Disque 100 e 181

violência a criança
é retirada da família
para proteção”, explicou.
Segundo ele, é fundamental mobilizar a
sociedade a participar
da luta em defesa dos
direitos de crianças e
adolescentes. “Precisamos garantir a toda
criança e adolescente
o direito ao seu desenvolvimento de forma
segura e protegida,
livres do abuso e da
exploração sexual.
É preciso falar sobre
o assunto, mobilizar
os diferentes setores
da sociedade, comover a opinião pública
e trazer a tona essa
discussão contra a
violência sexual de
crianças e adolescentes”, afirmou.
Como denunciar?
Pessoas com sus-

A denúncia é uma arma poderosa no enfrentamento das violências, pois vai além da punição, alertou Ivo Galdino

peita de que uma
criança está sendo
vítima de maus-tratos
podem denunciar o
caso ao conselho tutelar, polícias Civil e
Militar, ao Ministério

Disque 181
O Paraná possui um canal próprio que recebe denúncias o “Disque 181”. O Disque 100
(Direitos Humanos), também recebe ligações
de qualquer telefone fixo ou móvel, ambos são
serviços de atendimento telefônico gratuitos que
recebem denúncias sobre violações de crianças
e adolescentes. Funcionam 24 horas por dia. As
denúncias são anônimas.

Público e também
pelo canal Disque
100, da Secretaria de
Direitos Humanos da
Presidência da Repú-

blica.
Em alguns casos
a pessoa não realiza
a denúncia para não
se expor ou por re-

Faça Bonito
A Prefeitura de Umuarama, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove durante
o mês de maio a campanha de combate ao abuso
e exploração sexual de crianças e adolescentes,
que tem como lema “Faça Bonito – Proteja nossas
crianças e adolescentes”. A campanha convida
toda sociedade a se mobilizar na luta em defesa
dos direitos e da proteção das crianças e adolescentes, e para tal, participar de uma live no
próximo dia 18 às 14h30 na página do Facebook
da Prefeitura de Umuarama.

Fique atento
O professor da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de
Janeiro (PUC Rio),
Daniel Monnerat,
especializado em
psiquiatria infantil,
explicou que, diferentemente de pacientes
adultos, uma criança
vítima de violência
pode apresentar quadros de depressão e
ansiedade. Além de
perda de interesse
em atividades antes
prazerosas e humor
deprimido, esses
quadros podem ser
caracterizados por
aumento de irritabilidade, isolamento
social, alterações de
sono e no apetite.
Monnerat esclareceu que as crianças
podem passar a comer mais ou menos,
como uma atitude
compensatória para
suprir a ansiedade,
por exemplo, de estarem sofrendo agressões verbais ou físicas.
Esses são, segundo o
especialista, os principais pontos que devem ser observados.
“A criança pode
apresentar, indiretamente, esses sinais ou
sintomas, mostrando
que é preciso investigar e esclarecer se essas agressões podem
estar acontecendo
ou não”. Para o professor, quanto mais
nova uma criança e
mais cedo é vítima
de agressão, mais dificuldade, muitas vezes
ela tem de verbalizar
o que esteja sofrendo.
É preciso que pais e
responsáveis tenham
sensibilidade para
entender os sinais e
sintomas de uma possível agressão contra
os menores.

Saúde amplia monitoramento de risco
para as crianças até dois anos de idade
Curitiba - A Secretaria
de Estado da Saúde está
ampliando em todo o
Estado a estratificação de
risco de crianças. O acompanhamento, que vinha
sendo feito em crianças
de até um ano de idade,
foi estendido para até dois
anos, como forma de dar
oportunidade a cuidados
mais amplos, adequados
e especializados.
“Esta ampliação significa o monitoramento de
todas as crianças que nascem nas maternidades e
hospitais da rede pública
com aumento do número

de consultas entre o 1º
e 24º mês de vida, além
da oferta de atendimentos multiprofissionais”,
afirmou o secretário de
Estado da Saúde Beto
Preto. “Nossas crianças
precisam desse acompanhamento, pois é um
período importante e sensível da primeira infância
em que elas evoluem de
forma muito rápida, necessitando de um olhar
ampliado”.
A estratificação de risco começa na alta da
maternidade ou na visita
domiciliar e o acompa-

nhamento é realizado
pela Atenção Primária
em Saúde, nas unidades
básicas de forma exclusiva ou compartilhada com
a Atenção Ambulatorial
Especializada.
As crianças são estratificadas por três estágios:
risco habitual, a que todas estão expostas; risco
intermediário, quando
apresentam sinais que
alertam para uma assistência com maior frequência; e o alto risco,
quando há doenças graves congênitas, malformações, testes de triagem

alterados, desenvolvimento psicomotor insatisfatório, desnutrição ou
obesidade.
“Dependendo do risco
apontado na estratificação, a criança seguirá um
protocolo de cuidados e a
principal meta da Sesa,
com esta ampliação da
faixa etária atendida, é
aumentarmos a oportunidade de atuação, de
prevenção e de promoção
de assistência. A continuidade do cuidado é
um dos princípios que
devem ser garantidos à
criança, por isso estamos

implementando a oferta
neste novo modelo de
estratificação”, afirmou a
diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria
Goretti David Lopes.
PROGRAMAÇÃO
O calendário de consultas foi ampliado em
todos os grupos de risco.
Crianças que apresentam
alto risco terão 16 consultas programadas, oito a
mais que na estratificação
anterior, e contarão ainda
com seis atendimentos
multiprofissional especializado, dois a mais que o

anterior.
Crianças classificadas
de risco intermediário
terão 14 consultas programadas, com o acréscimo
de seis consultas, e as
crianças com risco habitual terão nove consultas,
o que representa duas
consultas a mais.
A nova metodologia
de estratificação já foi
pactuada pela Comissão
Intergestores Bipartite
(CIB) na semana passada, envolvendo assim o
entendimento colegiado
entre Estado e municípios sobre as mudanças.
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I EM TEMPOS DE PANDEMIA

Fiscalização da covid interdita tabacaria e multa
58 pessoas na noite de sexta em Umuarama
abordagem às pessoas que
transitavam pelo local, com
a qualificação das mesmas,
um trabalho muito bom que
refletirá nos demais finais
de semana. Não houve aglomerações naquela região e
a ideia é manter esse tipo
de operação neste sábado
e nos próximos dias”, reforçou o secretário municipal
de Defesa Social, Valdecir
Capelli.

Fiscalização conjunta
realizada na noite desta
sexta-feira, 7, reunindo
a Vigilância Sanitária do
município e a Guarda Municipal, com apoio da Polícia
Militar, na região central e
nos bairros periféricos de
Umuarama.
Uma tabacaria recebeu
auto de infração e foi interditada por aglomeração,
com número de clientes
bem acima do limite estabelecido no decreto municipal
vigente – havia 126 clientes
num espaço reduzido.
Infrações
De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Franzimar Morais,
foram emitidas 58 infrações
pelo CPF dos cidadãos, por
não utilizarem a máscara
em local público, aglomeração e consumo de bebida
alcoólica em vias públicas.
O valor da multa por
não uso de máscara – que
é obrigatório – varia de R$

Adolescentes
Também foi observada

durante a fiscalização a
presença de menores de
idade, muitos adolescentes na faixa dos 13, 14,
até 17 anos, alguns ingerindo bebida alcoólica e
circulando por horários e
locais inapropriados para
a faixa de idade. “Esse
tipo de situação também
será coibida nas próximas
operações, até mesmo
para garantir a segurança
desses jovens que não
deveriam estar nas ruas”,
reforçou Capelli.

GUARDA MUNICIPAL
112,15 a R$ 560,75, já a
ocorrência de aglomeração
e o consumo de bebidas em
locais públicos pode gerar
multas de R$ 292,22 a até
R$ 22.222,00. Uma lanchonete também foi infracionada por aglomeração, com

clientela acima do limite de
50% permitido pelo decreto.
Avenida Maringá
Na Avenida Maringá,
ponto recorrente de aglomerações de jovens nos
finais de semana, uma

operação mais incisiva
das forças de segurança
conseguiu manter a normalidade, garantindo um fluxo
reduzido de transeuntes a
partir das 20h.
“Houve uma ação forte da Polícia Militar em

Conforme relatório mensal de atividades da
Guarda Municipal, que faz parte da Secretaria
de Defesa Social, no mês passado foram atendidas 278 ocorrências de natureza diversa e mais
119 atendimentos a denúncias e fiscalizações
de descumprimento aos decretos estadual e
municipal que dispõe sobre as medidas de
enfrentamento da epidemia de coronavírus
(Covid-19).

IBGE apura que no País, 18% sofreram algum
tipo de agressão psicológica, física ou sexual
Quase um quinto da
população brasileira com
mais de 18 anos sofreu algum tipo de agressão psicológica, física ou sexual
entre 2018 e 2019. Além
disso, 12% desse grupo
deixou de realizar atividades do cotidiano em
função disso. A estimativa consta da Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS)
2019, divulgada nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A população brasileira maior

de idade era composta por
159,17 milhões de pessoas
em 2019.
Agressão
Segundo a PNS - que se
baseou em uma amostra
de 108 mil domicílios em
todo o País - 29,1 milhões
de pessoas com 18 anos
ou mais (equivalente a
18,3%) foram vítimas de
algum tipo de agressão
nos 12 meses anteriores
à entrevista. Desse grupo,
27,6 milhões sofreram
violência psicológica, 6,6

Homem é preso após furtar
nutella, presunto e cerveja
de lanchonete em Douradina
Um homem de 27 anos
foi preso em flagrante acusado de furtar frios, cerveja, nutella e um aparelho
de som de uma lanchonete
na área central de Douradina, nesta sexta-feira (7),
segundo a Polícia Militar. O
suspeito foi levado para a
delegacia da Polícia Civil de
Umuarama e os objetos furtados devolvidos à vítima.
Segundo a PM o suspeito

teria quebrado a porta de
vidro da Lanchonete Aguinaldo Lanches, que fica
na rua Eduardo Ribeiro,
no centro de Douradina e
furtado aproximadamente
R$ 130,00 em presunto,
mussarela e bacon; 1 pote
de nutella de 350 gramas,
20 garrafas de cerveja de
600 ml. E um aparelho
de som marca Semp TCL
modelo TR100A.

milhões violência física, e
1,2 milhão, sexual.
Perfil vítimas
O levantamento apontou que, entre as vítimas,
mulheres são a maioria.
Pessoas que se declararam pretas e pardas
também estiveram entre
as maiores vítimas de
agressão. Os dados revelam ainda que a maior
parte dos agressores são
pessoas conhecidas.
Violência sexual

A PNS também perguntou aos entrevistados com
18 anos ou mais se eles
já haviam sofrido algum
tipo de violência sexual
em algum momento da
vida - 8,9% das mulheres
responderam afirmativamente. O questionário
que embasou a PNS perguntou aos entrevistados
pela primeira vez sobre
sintomas ou diagnósticos médicos de doenças
transmissíveis, incluindo
infecções sexualmente
transmissíveis (IST).

Acidentes
Os pesquisadores estimam que 0,6% da população maior de idade (cerca
de 1 milhão de pessoas) tiveram diagnóstico de IST
nos 12 meses anteriores à
entrevista. Ainda segundo
a PNS, a estimativa é de
que 2,6 milhões de pessoas com 18 anos ou mais
sofreram algum acidente
de trabalho entre 2018
e 2019. Dessas, 68,7%
eram homens, e 31,3%,
mulheres.
Além disso, quase me-

tade (49%) das pessoas
ocupadas com 15 anos ou
mais estavam expostas a
fatores que poderiam afetar
sua saúde Eram riscos oferecidos por ruído, materiais
radioativos, resíduos urbanos ou material biológico,
entre outros.
Outro dado que chamou a atenção fala da
rede de amparo familiar ou da falta dele. De acordo
com o estudo, quase 3
milhões de pessoas não o
têm. Desse grupo, 603 mil
são idosos.

Juíza condena universitário por
mensagens racistas no Whatsapp
A Justiça de São Paulo condenou um homem a
prestar 365 horas de serviço
comunitário por mensagens
racistas enviadas em um
grupo de Whatsapp.
As informações reunidas
no processo apontam que o
então estudante de Educação
Física da União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo (Uniesp),
conhecido por comentários
preconceituosos em sala
de aula, enviou mensagens
afirmando que pessoas bran-

cas deveriam se orgulhar de
serem brancas e preservar
a raça. “Branco…orgulhe-se
de ser branco…preserve nossa raça não se misturando”,
diz o texto.
Uma colega de turma chegou a questionar o estudante
sobre as mensagens e, como
resposta, foi chamada de
‘monkey’ (macaco em inglês),
segundo afirma na ação.
À Justiça, o universitário
argumentou estar no direito
de ‘exaltar o orgulho de sua
raça nos mesmos moldes

em que os indivíduos negros
exaltam a sua’.
No entanto, para a juíza Paloma Moreira de Assis Carvalho,
da 15 ª Vara Criminal de São
Paulo, não há dúvida do crime.
“As versões das testemunhas
foram uniformes e coerentes,
escorada por tudo o mais que
foi angariado antes e durante
a instrução processual, confirmando a existência do crime e
a sua autoria”, escreveu.
Na avaliação da magistrada, as declarações no grupo
induzem a discriminação e

colocam outras raças como
inferiores. “Quando o réu se
diz orgulhoso de sua raça
e que as pessoas brancas
têm que se preservar ‘não se
misturando’, sua conduta incita e induz à discriminação,
uma vez que, do seu ponto
de vista, indivíduos brancos
não devem se relacionar com
outras raças consideradas,
por ele, inferiores ou vis”,
apontou. Como a decisão
foi tomada em primeira instância, ela não é definitiva e
pode ser objeto de recurso.

Homem embriagado é preso
após agredir companheira
Policiais civis realizam treinamento aerotático
no Parque San Marino
Um homem de 33 anos
foi preso em flagrante acusado de agredir e ameaçar
a esposa, uma mulher de 32
anos, durante a madrugada
deste sábado (8), na casa
da família, na rua Vegas,
no Parque San Marino,
em Umuarama, segundo a
Polícia Militar.

Segundo a PM o agressor teria chego em casa
embriagado e teria agredido a vítima com empurrões,
xingamentos e a ameaçado
de morte se a polícia fosse
chamada. O homem foi
encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de
Umuarama.

Carro furtado em Maringá é
recuperado próximo ao Lago Aratimbó
Um VW Novo Fox Rock
Rio MB branco com alerta de
furto em Maringá foi recuperado no início da noite desta
sexta-feira (7) nas proximidades do Lago Aratimbó,
em Umuarama, segundo a
Polícia Militar. Um homem
de 29 anos foi encaminhado
para a delegacia da Polícia
Civil acusado de receptação.

Segundo a PM duirante
a abordagem o condutor
informou que o carro era
de propriedade de uma
empresa que faria reparo
no veículo, e que daria um
apoio para deixar o veículo
na oficina. A história não
convenceu e o suspeito e o
carro foram levados para a
delegacia.

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) realizou um treinamento de nivelamento aerotático para policiais civis,
entre segunda-feira (3) e
sexta-feira (7), em Curitiba.
Ao todo, 25 servidores participaram da capacitação, ministrada pelo Grupamento de
Operações Aéreas da PCPR.
O delegado-geral da
PCPR, Silvio Jacob Rockembach, acompanhou o
treinamento e participou da
prática. Essa foi a primeira
capacitação em conjunto
com policiais civis de outras
unidades da PCPR. O objetivo é aprimorar as técnicas
das equipes de campo e de
intervenção estratégica.
A prática tem como objetivo ampliar a segurança
operacional e a qualificação
dos servidores da PCPR para
operar em conjunto com o
Grupamento de Operações
Aéreas. Treinamentos com

A Polícia Civil do Paraná realizou um treinamento de nivelamento aerotático para policiais civis
o peradores aerotáticos são
r ealizados periodicamente
p ara o aprimoramento de
fluxos.
O delegado Renato Coel ho explicou a necessidade
d e compartilhar esse con hecimento com os demais

p oliciais civis. “Tendo em
vista as diversas operações
p oliciais realizadas no ano
em que há o apoio aéreo aos
policiais civis que atuam em
terra, vimos uma necessidade dessa familiarização com
a aeronave e as funções ae-

rotáticas”, disse.
Assim, os policiais civis
estarão familiarizados com
a aeronave, sabendo como
e por onde embarcar, além
d e dominar técnicas para
e ntrar em área de difícil
acesso.
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Educação inicia implantação da Justiça
Restaurativa e círculo de construção de paz
Umuarama - A Secretaria de Educação de
Umuarama tem buscado
parcerias e formações
para implantar, gradativamente, as práticas de
Justiça Restaurativa na
rede municipal de ensino,
para possibilitar que a escola seja cada vez mais um
espaço de aprendizagem,
contribuindo também para
a formação de cidadãos
para a comunidade.
Diante disso, a secretaria construiu uma parceira com profissionais do
Centro de Socioeducação
(Cense) e da Casa de Semiliberdade de Umuarama, vinculados ao Departamento de Atendimento
Socioeducativo da Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho, para
realização de práticas
restaurativas.
Em março foi realizado
de forma on-line o primei-

ro Círculo de Construção
de Paz, com participação
de sete profissionais da
Secretaria de Educação, e
em 29 de abril ocorreram
mais dois círculos presenciais na Escola Municipal
Tempo Integral, com 14
profissionais, dentre professores e coordenadores
das unidades educacionais Cândido Portinari, Dr.
Ângelo Moreira da Fonseca, Sebastião de Mattos,
Tempo Integral e Vinícius
de Moraes, seguindo todos
os protocolos de biossegurança.
Os círculos integram as
ações do projeto “Construindo Diálogos Restaurativos”, conduzido pelas
profissionais Karina Soares Ambrozio (psicóloga)
e Marisa Eliete do Nascimento Juliani (assistente social), que atuam
no Cense, e por Simone
Spada (assistente social)

Cartas de Combate à Violência
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA).
2º conteúdo:
Caro Leitor, Nos primórdios da humanidade, desde que
a vida é vida, paira em nossa existência o “fenômeno” da
violência. Pode-se dizer que a violência se constitui no
movimento do próprio existir. Definir a violência não é
uma tarefa simples. Há várias perspectivas e interpretações, que variam conforme o contexto histórico e cultural.
Mas uma coisa é certa: a maioria de nós já vivenciamos
a violência de alguma forma. Trazemos neste momento
a definição da Organização Mundial da Saúde na qual
compreende a violência como “[...] o uso da força física
ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra
outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade,
que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.” O nosso contexto de vida atual
emana expressões violentas a todo momento produzindo
em nós quase que uma “cauterização”. E aqui trazemos
uma súplica, já manifesta pelo poeta Beltolt Brecht (1898 –
1956): [...] Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é
de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem
sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade
consciente, de humanidade desumanizada, nada deve
parecer natural nada deve parecer impossível de mudar.
Convidamos você a não aceitar a violência contra crianças
e adolescentes como coisa natural e banal.
Com amor, CMDCA
Em casos de violência contra crianças e adolescentes,
denuncie!
Conselho Tutelar de Umuarama: Rua Amambai, 3685,
Zona IA Telefone: 3906 1032 / 98402 9641
Disque 181 (Disque Denúncia do Estado do Paraná)
Disque 100 (Disque Denúncia Nacional)
Disque 190 (Polícia Militar)

A epidemia na alma
Erbson de Souza
Existe uma esperança que é irmã da liberdade,
Que sofreu uma derrota com a nova realidade.
As duas se separaram, com triste e grande pesar.
Liberdade foi amarrada, a esperança atordoada e a
alma já bem cansada, que deixou de acreditar.
A mais grave proporção da epidemia voraz,
Além das perdas dos entes que se faziam presentes,
não é só a dor latente, mas é a dor insistente, na alma
dos que não jaz.
Esta tal Epidemia, que ora troca de nome, deixou de
ser Pandemia para de forma bem fria, adotar o nome
de fome.
É fome de entendimento, é fome de exatidão. Fome
esta de alimentos, de abraço e de alento. É a fome de
compaixão.
Esta esperança não morre, insiste em sobreviver.
Capengueia em seus suspiros, como se fosse o vampiro,
tentando se alimentar do sangue da liberdade. Que foi
de forma covarde, retirada como o ar.
Toda vez que eu observo alguém, que grita calado,
bem longe ou do meu lado, exaurindo sofrimento; meu
Deus quanto desatino na mente do meu irmão. É então
que eu não aguento e expresso meu tormento e por nós
peço perdão!
Quando penso em epidemia, lembro logo do passado,
onde soltaram Barrabás, para aquele povo tenaz de ego
cego e sem calma.
Sei que somos novos cristos, sofrendo exatamente
pelas culpas e consequências de homens com indecências ,que nos deram por herança epidemias na alma!
(Erbson de Souza)

Profissionais da Justiça Restaurativa e círculo de construção de paz reunidas

e Luciana Reis Martins
(diretora) da Casa de Semiliberdade.
“As práticas dos círculos de construção de
paz integram a Justiça
Restaurativa que tem por
objetivo o fortalecimento
de relacionamentos, a
prevenção e resolução de
conflitos. Desse modo, os
círculos permitiram aos
participantes um exercício
de olhar para si mesmos,
reconectar-se com suas
histórias e com suas identidades, promovendo o
autocuidado e a interconexão”, explicou a secretária de Educação, Mauriza
de Lima Menegasso.
A partir das atividades
realizadas nestas duas etapas, os profissionais puderam vivenciar e conhecer
melhor a metodologia dos
círculos que, após capacitação específica, poderão
ser aplicadas nas escolas.

Paraná recebe novas doses da Coronavac e
inicia logística para distribuir 367 mil vacinas
O Paraná recebeu neste
sábado (08) mais 57.800
doses da vacina contra a
Covid-19. O imunizante é o
CoronaVac, produzido em
parceria pela farmacêutica chinesa Sinovac e o
Instituto Butantan, de São
Paulo. Todas as aplicações,
referente à 18ª pauta de
distribuição do Ministério
da Saúde, serão destinadas
para o reforço do processo,
a chamada segunda dose
(D2) – é essa conclusão do
ciclo que garante proteção
completa contra as formas
mais graves da doença.
As vacinas chegaram
ao Aeroporto Internacional
Afonso Pena, em São José
dos Pinhais, na Região
Metropolitana de Curitiba,
pouco depois das 10 horas.
De lá, foram encaminhadas

para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para verificação, separação e armazenamento,
parte do processo de distribuição para as 22 Regionais
de Saúde do Estado.
Essa remessa se soma
às 242 mil doses da vacina
Covishield, da parceria
AstraZeneca/Oxford, entregues nesta quinta-feira (6),
e às 67.774 doses do imunizante Pfizer/Comirnaty/
BioNtech. Esse lote é composto por 367.574 imunizantes para doses de reforço
e início da imunização em
grupos prioritários novos,
como gestantes, puérperas,
pessoas com comorbidades
e pessoas com deficiência
permanente. O conjunto
de vacinas começa a ser
encaminhado no início da

Mães são as que mais
apoiam o investimento
dos filhos em educação
Um levantamento realizado pelo Pravaler, maior plataforma de soluções financeiras
para educação, mostrou que,
em 2020, 28% dos fiadores
indicados pelos alunos no
contrato do financiamento
estudantil eram as mães,
seguido dos pais (24%) e cônjuges (12%). Além disso, 85%
são viúvas e 75% divorciadas,
o que ajuda a reforçar que as
mães não são apenas as mais
preocupadas com os estudos
dos filhos, mas as que mais
incentivam e acreditam em
suas carreiras.
Outro dado identificado
pela fintech, é que 69% dos
estudantes moram com o
fiador, o que ajuda a reforçar
a alta demanda enfrentada
pelas mães durante o isolamento social por conta da
pandemia de Covid-19.
Um exemplo disso é a
estudante Luana Ferreira Farias, de 35 anos, que apesar
de não morar com a mãe, sua
fiadora, está no 9º semestre
de psicologia, na Estácio de
Sá e atualmente vive o desafio
de conciliar os cuidados com
o pequeno José Pietro (2), a
casa, o trabalho e os estudos,
mas conta que a situação já
foi mais complicada, quando
precisou trancar a matrícula
algumas vezes por conta de
dificuldades financeiras.
“Antes de casar eu cheguei a prestar vestibular, mas
a mensalidade era muito cara
e meu pai não tinha como
pagar. Entrei na faculdade

para estudar pela primeira
vez com 25 anos, mas acabei trancando a matrícula
várias vezes por conta da
dificuldade de pagar. Porém,
o que a minha mãe sempre
falava sobre a importância
de estudar para ter um bom
emprego e ser independente
nunca saiu da minha cabeça
e é algo que vou passar para o
meu filho. Além do incentivo,
ela é a grande responsável
por eu ter conseguido financiar meus estudos”, explica.
Maria Regina Alves Ferreira, 68 anos, mãe da Luana
e da Daiana (36), é viúva há
4 anos e conta com a renda obtida pelo seu trabalho
como costureira autônoma
desde os 13 anos de idade
e atualmente com a pensão
do marido José Alves Farias.
A costureira, que também
trabalhou como professora
em uma escola no interior
do Ceará, acredita que a
educação vem sempre em
primeiro lugar e por isso
sempre incentivou que suas
filhas estudassem.
“Depois de Deus e da
saúde, a educação está em
primeiro lugar, pois é o que dá
a oportunidade de conseguir
um emprego. Como eu não
tive condições, sempre incentivei e fiz o que pude para que
minhas filhas conseguissem
se manter”, finaliza.
Luana tem vencido os
desafios, principalmente em
um período tão delicado que
o país tem passado.

semana para os municípios.
CORONAVAC
O lote deste sábado
(08) é formado por 15.919
doses para pessoas de 60
a 64 anos (referentes às
pautas 13 e 15), 2.747 para
forças de segurança e salvamento (inclusive Forças
Armadas) e 33.377 para
ajustar a imunização em
segunda dose no público
prioritário já vacinado com
a primeira, como trabalhadores de saúde e idosos,
dependendo da necessidade
dos municípios. A diferença
para o quantitativo total é a
reserva técnica. A remessa
nacional é composta por
999.900 doses.
O Paraná já recebeu
e distribuiu mais de 3,6
milhões de doses. Segundo

o Vacinômetro da secretaria estadual da Saúde,
pouco mais de 1,9 milhão
de paranaenses já receberam a primeira dose e
1,050 milhão completaram
a imunização com as duas
doses. Mais de 85% do que
foi distribuído foi aplicado.
O Estado começou a vacinar 16 grupos prioritários:
indígenas; idosos em Instituições de Longa Permanência; pessoas com deficiência institucionalizadas;
trabalhadores da saúde;
trabalhadores da segurança
pública; forças de salvamento; Forças Armadas; quilombolas; sete faixas etárias
entre a população idosa, dos
60 a 64 aos mais de 90 anos;
pessoas com comorbidades;
e pessoas com deficiência
permanente.

Secretaria de Saúde inicia
na segunda nova etapa da
vacinação contra o coronavírus
Umuarama - A Secretaria Municipal de Saúde
inicia na próxima segundafeira (10) mais uma etapa
da campanha de imunização
contra o coronavírus em
Umuarama. Com a vacinação por faixa etária chegando ao final (doses um e
dois), para pessoas a partir
dos 60 anos e também para
os profissionais da linha de
frente no enfrentamento à
pandemia, seguindo o Plano
Nacional de Imunização
(PNI) e também o plano estadual, o município iniciará
a vacinação dos grupos
prioritários divididos por
comorbidades.
O esquema de vacinação
foi preparado para reduzir
ao mínimo possível a incidência de filas e evitar aglomerações nas unidades básicas de
saúde (UBS) que serão utilizadas para oferecer a vacina
à população, bem como os
critérios e o cronograma. Até
sexta-feira, 7, de acordo com
o “Vacinômetro”, Umuarama
imunizou 22.317 pessoas
com a primeira dose e 12.425
com a segunda, nos grupos
prioritários. A população
deve ficar atenta ao novo
cronograma da Secretaria de
Saúde e manter as medidas
de prevenção.
Na segunda (10) será
iniciada a vacinação de
adultos de 58 e 59 anos
com comorbidades a partir
das 14h, nas UBS Jardim
Cruzeiro, Ouro Branco, San
Remo, Posto Central e Pri-

meiro de Maio. É obrigatório
apresentar atestado médico
comprovando a comorbidade conforme exigência do
Ministério da Saúde. Caso
haja sobra de vacinas, a
idade poderá ser reduzida
nos dias seguintes.
A partir de segundafeira também será iniciada
a vacinação de gestantes e
puérperas com comorbidade
comprovada por atestado
médico. As doses serão ministradas nas unidades de
saúde Cidade Alta e Centro
de Saúde Escola, a partir
das 14h. Haverá distribuição
de senhas enquanto houver
disponibilidade de doses.
As gestantes podem estar
em qualquer estágio gestacional e precisam ter idade
superior a 18 anos para
serem vacinadas.
Na terça e na quartafeira está prevista a imunização de pacientes renais
crônicos que realizam hemodiálise e diálise peritonial. A vacina será aplicada
in loco, no Instituto do Rim,
para pacientes dos 21 municípios da 12ª Regional de
Saúde. E nas unidades de
referência para vacinação
de pessoas de 60 anos ou
mais a vacinação continua
normalmente na próxima
semana, das 8h às 11h e das
13h30 às 17h. É necessário
levar os documentos exigir
e agendar a vacinação para
evitar aglomeração e para
o aproveitamento total das
doses de cada frasco.
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Palmeiras encara Ponte Preta e conﬁa
em ajuda do Corinthians para se classiﬁcar
São Paulo (AE) - O
Palmeiras fecha a fase de
grupos do Campeonato
Paulista contra a Ponte
Preta, neste domingo, às
16 horas. Em Campinas,
o time alviverde precisa
vencer e torcer para o
Novorizontino tropeçar
diante do Corinthians na
Neo Química Arena para
se classificar às quartas
de final. Logo, a equipe
do técnico Abel Ferreira
conta com a ajuda do arquirrival para avançar ao
mata-mata do torneio do
qual é o atual campeão.
Terceiro do Grupo C,
o time de Abel Ferreira
entra nesta última rodada da primeira fase com
18 pontos, enquanto o
Novorizontino, segundo
colocado da chave, soma
19. O Red Bull Bragantino, com 22, já tem a
vaga garantida. Caso o
Palmeiras empate e o
time de Novo Horizonte
perca, a decisão ficaria
no saldo de gols. A equipe do interior está em
vantagem no momento:
6 contra 5.
A situação do Palmeiras se complica pelo fato
de o rival já ter sua vida
resolvida no Paulista. O
Corinthians joga apenas
para cumprir tabela: já

Domingo
Ponte Preta X Palmeiras
Mirassol X São Paulo
Ituano X Santo André
Botafogo X Bragantino
Corinthians X Novo Horizontino
Inter Limeira X Guarani
São Caetano X Ferroviária
Santos X São Bernardo

tem a primeira posição
de seu grupo garantida,
enfrentará a Inter de Limeira nas quartas e não
tem chance de alcançar
a primeira colocação
geral.
E mesmo que o jogo
seja decisivo, engana-se
quem pensa que a comissão técnica mudou
o planejamento feito no
início da temporada e vai
escalar reservas. Segundo o auxiliar João Martins, a estratégia não foi
invertida e em Campinas jogarão os jogadores
considerados reservas.
O foco, portanto, segue
sendo a Copa Libertadores, competição em
que o Palmeiras ostenta
100% de aproveitamento
e lidera seu grupo com
folga.
“Somos coerentes nas
decisões. O treinador
foi muito claro, devido

ao calendário, sobre o
que queria do Paulista.
Nunca enganamos ninguém. Os jogadores de
hoje estão preparados,
confiamos neles e não
vamos mudar. Não existem duas equipes, para
nós são todos iguais”,
adiantou o auxiliar.
Resta saber se a escalação será semelhante à
que derrotou o Santos
na última quinta-feira,
com nomes importantes
do elenco em campo, casos de Weverton, Felipe
Melo, Gustavo Scarpa e
Willian, ou se Abel Ferreira lançará mão de um
time mais alternativo,
com a presença de mais
jovens e de jogadores
menos utilizados, como
Garcia, Henri e Fabinho.
É possível, porém, que
alguns titulares sejam
utilizados.
Lucas Lima se recuperou de uma lesão na
coxa direita, e deve voltar
aos gramados após quase
dois meses. Breno Lopes,
Kuscevic e Gabriel Menino fazem tratamento
na Academia de Futebol
e seguem sem prazo de
retorno à equipe, bem
como Gabriel Veron, que
se recupera de uma lesão
muscular.

Palmeiras precisa jogar muito e torcer para o Corinthians para seguir no Paulistão

DESPEDIDA DIGNA
Eliminada na primeira fase
do Campeonato Paulista, a Ponte
Preta quer se despedir do torneio
de forma positiva e já iniciar
a preparação para o Troféu do
Interior, que dá ao campeão o
direito de jogar a Copa do Brasil.
No duelo contra o Palmeiras, a
motivação é grande por poder
tirar o rival da competição, além
de continuar motivado, ainda
mais por ter vencido o arquirrival Guarani por 3 a 1, na última
quarta-feira. A principal novidade
na Ponte Preta para pegar o Pal-

meiras é o técnico Fábio Moreno,
que estava suspenso diante do
time bugrino Desta forma, Sandro Forner volta a ser o auxiliar
técnico. O lateral-esquerdo Yuri
também retorna após suspensão.
Com isso, Felipe Albuquerque fica
à disposição no banco de reservas.
O treinador não tem desfalques
por suspensão.
Sem mais chance de avançar,
a Ponte tem 13 pontos e ocupa
a terceira posição do Grupo B,
contra 26 do São Paulo e 18 da
Ferroviária.
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Natureza

O “Planeta Terra” da TV Cultura estreia hoje, às
17 horas a série “África: Maravilhas do Mundo Marinho”, uma inglesa as belezas da natureza na costa
sul-africana.
César Filho / Arquivo GB Imagem
1) Qual dessas famosas é casada com
o apresentador, jornalista e ator César
Filho?
a) Angélica
b) Leonor Corrêa
c) Elaine Mickely
d) Cláudia Ohana

Lançando novo talento

Fábio Porchat se prepara para lançar um novo reality,
o “Futuro Ex-Porta”. A atração terá oito episódios e será
mostrada no YouTube; os atores que já participam do “Porta dos Fundos” serão os jurados e a intenção é escolher
um novo integrante para o humorístico. É ver e conferir.

Senador

É só se aproximar de ano de eleição e começam
as especulações. Mais uma vez o nome de José Luis
Datena foi lembrado. Desta vez o apresentador da
Band aparece como um dos nomes mais cotados
para concorrer a uma vaga ao Senado pelo Estado
de São Paulo. Em outras eleições ele declinou dos
convites e preferiu ficar com seus programas de
rádio e televisão.

Nova temporada

A nova temporada do “Power Couple Brasil”
estreia hoje, às 22h45, com apresentação de
Adriane Galisteu. Para receber os 13 novos casais
desta edição, a mansão do reality show foi toda
repaginada e ganhou uma nova identidade. Os
ambientes terão o cinema como temática, e cada
quarto será inspirado em um gênero de filme. O
casal com menos dinheiro ficará hospedado em
um quarto “perrengue”, que promete dar o que
falar. Já a dupla que conquistar o maior saldo financeiro da semana se torna o Casal Power e terá
direito à suíte mais confortável da casa, chamada
de “Suíte Power”. No espaço, 50 câmeras, sendo 41
delas robóticas, foram instaladas para captar cada
movimento dos competidores. Durante a madrugada, pela regra, os casais terão sua privacidade
preservada, sem filmagens.

Novas curvas

Thaeme Mariôto mostrou a evolução da gestação de Ivy, sua segunda criança com Fábio Elias.
A cantora posou na frente de um espelho deixando
evidente as marcas de dezenove semanas de gravidez. Ela e Fábio já são pais da menina Liz, que
completou dois aninhos no ano passado.

Música e clipe

Um baile de formatura
nos anos 1970 e uma historia caricata com show
de luzes e cores compõem
o cenário perfeito para o
lançamento de “Dentro
do Seu Abraço”, da cantora Anna Mel, uma das artistas mais promissoras
de sua geração. O single
e clipe, que conta com a
participação especial de
Malía, já está disponível
em todas as plataformas
digitais. “A música é linda e foi incrível gravar o
clipe com a Malía, uma
artista generosa, completa e aprendi muito com
ela. O clipe ficou maravilhoso e espero que todos
curtam bastante”, revela
Anna Mel.

Entrevistado

O “Canal Livre” que
vai ao ar no final da noite
de hoje, na Band, recebe o pesquisador e
presidente do Instituto Locomotiva Renato
Meirelles. Estudioso do
comportamento da população brasileira, ele vai
falar sobre os impactos
da pandemia na renda,
no emprego e nos hábitos
das pessoas. O programa
também coloca em pauta
o papel da solidariedade
em um cenário tão difícil como o atual e a importância de iniciativas
como a campanha “Band
Contra a Fome – Abrace
essa Ideia”.

2) Como se chamava o
personagem do ator Márcio Garcia na novela "Tropicaliente", exibida pela Globo em 1994?
a) Saulo
b) Paulo
c) Ramiro
d) Mauro
3) Como se chamava a personagem da Thaís Fersoza na novela "O Clone"?
a) Maysa
b) Telma
c) Lidiane
d) Deusa
4) “A Tarde é Show” foi um programa apresentado
por Nani Venâncio em qual dessas emissoras de televisão?
a) Rede Record
b) Rede Brasil
c) SBT
d) Rede TV!
5) No seriado "Cidade dos Homens", qual ator interpretou o personagem Acerola?
a) Douglas Silva
b) Paulo Morelli
c) Brunno Abrahão
d) Darlan Cunha
(Respostas: 1-c / 2-b / 3-b /4-b / 5-a)

Filme nacional

O docum entári o “Amaz ônia Socied ade
Anônima”, de Estêvão Ciavatta, é um dos
três finalistas do One World Media Awards,
um dos mais importantes prêmios internacionais da área, que reconhece reportagens
de diferentes países. O filme que concorre
na categoria Enviromental Impact Award.
faz um importante registro ao longo da BR
163 Cuiabá-Santarém, mostrando os índios
Munduruku em sua luta para defender a terra
e rios diante de máfias de grileiros de terras.

Ajudando a mamãe

Ticiane Pinheiro mostrou vídeo no qual a filha, Manuella, que tem quase dois aninhos, aparece ajudando
a mamãe no treino diário. Bem humorada, a menina
ajuda a levantar uma das pernas de Ticiane durante
exercício.

Fotos inéditas

Para comemorar seu aniversário de 33 anos, a cantora Adele compartilhou uma série de fotos inéditas,
nas quais ela aparece ao natural, sem maquiagem.
A artista britânica foi bastante elogiada pelos internautas.

Amigas

Ana Paula Siebert declarou recentemente que tem
total sintonia com a enteada, Rafaella Justus, filha de
Ticiane Pinheiro. Casada com Roberto Justus há seis
anos, Ana Paula contou que a filhinha Vicky, de 11
meses, adora a irmã e que Rafa auxilia nos cuidados
com a pequena.

Filmes

(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o
prévio aviso)
Um Sonho Possível
(The Blind Side) 12h30, na Globo, EUA, 2009. Direção de
John Lee Hancock. Com Sandra Bullock, Tim Mcgraw, Lily
Collins, Quinton Aaron. Michael Oher era um jovem negro, filho
de uma mãe viciada e não tinha onde morar. Com boa vocação
para os esportes, um dia, ele foi avistado pela família de Leigh
Anne Tuohy, andando em direção ao estádio da escola para
poder dormir longe da chuva. Ao ser convidado para passar
uma noite na casa dos milionários, Michael não tinha ideia de
que aquele dia iria mudar para sempre a sua vida, tornandose, mais tarde, um astro do futebol americano.
Segurança Nacional
(National Security) 13h30, na Record, EUA, 2003. Direção
de Dennis Dugan. Com Martin Lawrence, Steve Zahn, Colm
Feore, Bill Duke, Eric Roberts, Timothy Busfield. Dispensados
pela Polícia de Los Angeles, Hank Rafferty e Earl Montgomery
acabam trabalhando como seguranças na mesma empresa
quando, por acaso, descobrem um esquema de roubo e contrabando de um material usado para viagens espaciais. Opostos,
agora os dois precisam se unir para acabarem com a operação
ilegal, se eles não se matarem primeiro.
Mulher-Maravilha
(Wonder Woman) 15h45, na Globo, EUA, 2017. Direção de
Patty Jenkins. Com Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen,
Robin Wrigth. Treinada desde cedo para ser uma guerreira
imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha em
que é reconhecida como Princesa das Amazonas. Quando o
piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela
descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando
pelo mundo e decide deixar seu lar, certa de que pode parar o
conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na terra.
Fuga Alucinante
(Freerunner) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2011. Direção
de Lawrence Silverstein. Com Sean Faris, Rebecca da Costa,
Ryan Doyle. Com uma bomba presa ao pescoço, um praticante
de parkour corre contra o relógio para atravessar a cidade na
tentativa de salvar sua namorada e a si próprio.
O Legado
(The Transporter Refueled) 22h55, na Globo, EUA, 2015.
Direção de Camille Delamarre. Com Ed Skrein, Loan Chabanol, Ray Stevenson, Tatiana Pajkovic, Gabriela Wright, Lenn
Kudrjawizki. Riviera Francesa, 2010. Frank Martin segue
trabalhando como transportador de mercadorias perigosas,
sem fazer qualquer pergunta sobre o que carrega. Um dia,
ele recebe uma ligação de Anna, que deseja contratá-lo. Eles
combinam de se encontrar em um requintado restaurante
e, lá, Frank recebe a tarefa de pegá-la em frente ao Banco
de Mônaco, daqui a algumas horas. Ao chegar ao local, ele é
surpreendido pela presença de outras duas mulheres, o que
não havia sido previamente acertado. Frank tenta desfazer
o acordo, mas logo descobre que o trio mantém em cativeiro
seu próprio pai. Para salvá-lo, ele aceita participar do plano
das garotas.

Áries
Dê um pouco mais de atenção às
pessoas mais velhas da sua família,
verá que ainda aprenderá muito com
elas. Não se esforce mais do que o
necessário, cuide de sua saúde.

Libra
Eﬆe é um dia propício para o pagamento de uma dívida antiga. Exponha
suas ideias de uma maneira clara e objetiva. Tenha sempre em mente seus
sonhos e desejos. Eles se realizarão.

Touro
Mantenha esse excelente sentido de
organização, porque poderá surtir
efeito no futuro. Evite sair e se aglomerar. Melhor é curtir a família em
casa. Assiﬆa a um filme de comédia
e divirta-se.

Escorpião
Evite precipitar-se numa decisão
importante. Analise todos os fatos e
pense friamente. Evite que as intrigas
de pessoas invejosas interfiram na
sua relação amorosa. Seja sempre
você mesmo!

Gêmeos
Você goﬆa de conversar com os amigos, ver e ser viﬆo, enfim, deseja badalar, mas lembre-se que o momento
não é propício para isso. Tenha calma
que em breve tudo voltará ao normal.

Sagitário
O trabalho eﬆá bem posicionado. Parcerias e associações podem ser realizadas com sucesso. Favorável para
compras de uso pessoal. Mantenha a
boa convivência com seu par afetivo.

Câncer
Descubra a eﬆrada que deve percorrer na vida, só você pode saber qual
é. Apesar das contingências, supere
as dificuldades, vença os obﬆáculos
e conﬆrua o seu caminho!

Capricórnio
Acerte todas as pendências profissionais. As finanças pedem maior controle.
Fase em que deve ter jogo de cintura
com seu par afetivo. Faça um programa
junto das pessoas que goﬆa.

Leão
Fale mais abertamente acerca dos
seus sentimentos, deﬆe modo irá
progredir na sua relação afetiva.
Cuide da sua saúde física, faça mais
exercícios. Dia para ser feliz!

Aquário
Aproveite o bom momento para
acertar os projetos que eﬆão em
andamento. Viagens e compras estão favorecidas. No amor, procure o
diálogo. Pode contar com a proteção
da família.

Virgem
A tensão que você vinha sentindo no
período anterior já eﬆará completamente resolvida e um clima de muita
harmonia é o que eﬆará fazendo
parte agora de sua rotina. Aproveite
a nova fase.

Peixes
Fase em que se sentirá baﬆante
sensual, então aproveite para arrebatar corações. A força do impulso
eﬆá em si e só você pode criar as
circunﬆâncias propícias à realização
dos seus projetos.
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ICIRURGIA PLÁSTICA

A busca do nariz perfeito e
harmonioso através do bisturi
A possibilidade de corrigir alguma imperfeição
no corpo que incomoda,
que afeta autoestima, é
empolgante. E por isso, um
número cada vez maior de
pessoas buscam por tais
correções, que podem ser
procedimentos estéticos
realizados em consultórios
especializados até cirurgias plásticas que requerem hospital.

estéticas do dorso do nariz,
nos casos de ele ser proeminente ou selado, alterar no
caso de largura excessiva,
de pontas assimétricas
caídas ou desviadas. É bom
lembrar que para uma cirurgia de sucesso, o médico
tem que considerar tanto
os aspectos estéticos como
os funcionais, pois, além de
um nariz bonito, a pessoa
precisa respirar bem.

O nariz
E falando em correções
e autoestima, o nariz é um
dos alvos preferidos!
Por estar localizado no
centro da face, o nariz é
uma das partes do rosto
que chama a atenção e
por isso mesmo é alvo dos
procedimentos estéticos. O
número de cirurgias plásticas para corrigir imperfeições ou algum aspecto
funcional tem aumentado
de forma significativa, seja
para reduzir, aumentar ou
alterar a forma.

Quarta mais procurada
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica, a rinoplastia é a
quarta cirurgia plástica
mais procurada no Brasil.
A explicação para isso
pode ser o fato de o nariz
estar numa posição central
na face e ser o responsável, em grande parte pela
harmonia do rosto. Muitas
pessoas procuram esse tipo
de cirurgia plástica para
aumentar a autoestima e
até mesmo para melhorar o
convívio com as pessoas no
ambiente profissional, com
os amigos e a família. Por
isso, o procedimento deve
ser feito com muito cuidado
e técnica adequada.

Rinoplastia
Segundo os médicos
especialistas neste assunto, a rinoplastia, como é
denominada este tipo de
intervenção, deve ser feita,
a partir dos 16 anos, quando as estruturas ósseas e
cartilaginosas do órgão e
da face já estão desenvolvidas. Com o procedimento, é
possível corrigir alterações

Técnicas
Para realizar o procedimento, existem duas
técnicas de rinoplastia: a
aberta ou a fechada, que
é aplicada de acordo com
a experiência do médico

e avaliação do caso. Na
rinoplastia fechada, é feita
a abordagem por meio de
incisões internas (endonasais) e através da rinoplastia aberta, as incisões das
estruturas osteocartilaginosas ficam expostas.
Durante a cirurgia, os
ossos e cartilagem são esculpidos de acordo com as
características anatômicas
de cada pessoa. Na maioria
dos casos, são utilizados
enxertos de cartilagem,
retirados do próprio nariz,
costela ou da orelha, para
corrigir as alterações de
contorno e fortalecer o
esqueleto remanescente. O
tempo da internação varia
de acordo com a anestesia
tomada, que pode ser geral
ou local com sedação. A
cicatrização da cirurgia de
nariz é demorada.
Cuidados
Provavelmente, 80% do
inchaço desaparecem nos
primeiros 90 dias, mas os
20% restantes demoram de
6 meses a 1 ano, por isso os
resultados são observados
a partir do terceiro mês
após o procedimento, tempo que leva para minimizar
o inchaço na região.
Pós-operatório
Após a rinoplastia, alguns cuidados devem ser
tomados. O paciente recebe
um curativo com micropore

Diminuir, afinar, ou arrebitar o nariz é possível através da rinoplastia. Importante é escolher
médico cirurgião-plástico que tenha idoneidade comprovada / GB Imagem

e aquaplast, material sólido
termomoldável utilizado
para manter os ossos nasais
e as cartilagens na posição
desejada por 7 a 14 dias. No
caso de abordagem do septo, é utilizado um tampão
intranasal por 24 a 72 horas.
Os curativos externos
com gazes devem ser trocados, conforme a necessidade; ao deitar, a cabeça deve
ficar ligeiramente elevada,
evitando deitar sobre o nariz. Deve se evitar o sol e o
esforço físico, o mais indica-

do é observar repouso durante sete dias e para aliviar
o inchaço podem ser usadas
compressas geladas. Após
a cirurgia, o paciente deve
passar por uma consulta
a cada dois dias para avaliação do quadro clínico, do
inchaço e da cicatrização.
Autoestima
A cirurgia plástica é
uma opção para corrigir
aquilo que causa mal-estar
e impede a vida plena e
feliz, mas deve ser feita

com critério e sempre com
profissionais devidamente
habilitados e reconhecidos
pelas entidades de Medicina. Estas intervenções, dependendo de sua natureza,
às vezes são cobertas pelos
planos de saúde ou podem
ser feitas pelo SUS, mas
na maioria dos casos tem
custos. Tenha cautela com
ofertas tentadoras e preços
muito abaixo do mercado. A
picaretagem está solta também neste tipo de serviço.
Da Redação/GB Edições.

Pesquisadores da Unioeste produzem cosmético
à base de probiótico com efeito antioxidante
Um projeto de pesquisa desenvolvido na
Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste) criou um cosmético
inovador composto pela
cepa de um probiótico
frequentemente usado
em alimentos. A bactéria,
presente na elaboração
do produto, possui efeitos
benéficos para o organismo humano.
O produto está entre
as 21 patentes aprovadas
no Programa de Apoio à
Propriedade Intelectual
com Foco no Mercado
(Prime). O programa é

realizado pelo Governo
do Estado, por meio da
Superintendência Geral
de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, em
parceria com a Fundação
Araucária, Superintendência Geral de Inovação,
universidades estaduais e
o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Paraná (Sebrae-PR).
O objetivo do Prime é
contribuir com o desenvolvimento econômico e
social do Estado a partir
da transferência dos resultados das pesquisas
acadêmicas, realizadas

nas universidades estaduais, para o mercado
produtivo.
Indústria
Os resultados da
pesquisa da Unioeste demonstram que a
cepa Lactobacillus acidophilus representa uma
fonte potencial de antioxidantes naturais que pode
ser utilizada na indústria
de cosméticos. A cepa é
uma variante presente
dentro de uma linhagem
de vírus ou bactérias que
se comportam de maneira
diferente da original.

A professora do Curso
de Farmácia da Unioeste Suzana Bender explica
como foi o processo de
elaboração do produto,
registrado como patente
no ano de 2017.
“Utilizamos uma cepa
de Lactobacillus acidophilus que tem efeito comprovado quando ingerida
e também é passível de
ser aplicada em qualquer
ambiente onde exista
uma microbiota normal.
Nosso objetivo foi elaborar um produto para
utilização na pele, visto
que aplicações não intes-

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ

Portaria nº 09, de 07 de maio de 2021
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO.
JOÃO CARLOS TESSAROLLO, Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Resolução n01/1996 � de 22 de março de 1996.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder duas diárias ao vereador Edilson Chalegre Nunes para custear despesas de sua viagem à Curitiba/
PR., nos dia 12 e 13 de maio de 2021, para participar de audiências com os deputados estaduais Alexandre Curi e
Marcel Henrique Micheletto, para tratar de assuntos de interesse do município.
Art. 2�. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, aos 07 dias do mês de maio de 2021
JOÃO CARLOS TESSAROLLO
Presidente da Câmara
Portaria nº 10, de 07 de maio de 2021
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO.
JOÃO CARLOS TESSAROLLO, Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Resolução n01/1996 � de 22 de março de 1996.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder duas diárias ao vereador Alceu de Oliveira Mafra para custear despesas de sua viagem à Curitiba/
PR., nos dia 12 e 13 de maio de 2021, para participar de audiências com os deputados estaduais Alexandre Curi e
Marcel Henrique Micheletto, para tratar de assuntos de interesse do município.
Art. 2�. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, aos 07 dias do mês de maio de 2021
JOÃO CARLOS TESSAROLLO
Presidente da Câmara
Portaria nº 11, de 07 de maio de 2021
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO.
JOÃO CARLOS TESSAROLLO, Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Resolução n01/1996 � de 22 de março de 1996.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder duas diárias ao vereador Rubens da Silva
Rocha para custear despesas de sua viagem à Curitiba/PR., nos dia 12 e 13 de maio de 2021, para participar de
audiências com os deputados estaduais Alexandre Curi e Marcel Henrique Micheletto, para tratar de assuntos de
interesse do município.
Art. 2�. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, aos 07 dias do mês de maio de 2021
JOÃO CARLOS TESSAROLLO
Presidente da Câmara
Portaria nº 12, de 07 de maio de 2021
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO.
Os componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ivaté, JOÃO EDSON FELITO-Vice Presidente, EDILSON
CHALEGRE NUNES-1º Secretário e RUBENS DA SILVA ROCHA-2º Secretário, no uso de suas atribuições legais e,
de conformidade com as disposições contidas na Resolução n01/1996 � de 22 de março de 1996.
RESOLVEM
Art. 1º. Conceder duas diárias ao Presidente da Câmara, vereador João Carlos Tessarollo para custear despesas de
sua viagem à Curitiba/PR., nos dia 12 e 13 de maio de 2021, para participar de audiências com os deputados estaduais Alexandre Curi e Marcel Henrique Micheletto, para tratar de assuntos de interesse do município.
Art. 2�. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, aos 07 dias do mês de maio de 2021
JOÃO EDSON FELITO - Vice-Presidente
EDILSON CHALEGRE NUNES - 1º Secretário
RUBENS DA SILVA ROCHA- 2º Secretário
Portaria nº 13, de 07 de maio de 2021
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO.
JOÃO CARLOS TESSAROLLO, Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Resolução n01/1996 � de 22 de março de 1996.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder três diárias ao vereador Lionato Generalli para custear despesas de sua viagem à Curitiba/PR.,
nos dia 11, 12 e 13 de maio de 2021, para juntamente com o prefeito Municipal visitar Secretarias e participar de
audiências com os deputados estaduais Alexandre Curi e Marcel Henrique Micheletto, para tratar de assuntos de
interesse do município.
Art. 2�. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, aos 07 dias do mês de maio de 2021
JOÃO CARLOS TESSAROLLO
Presidente da Câmara

tinais desses probióticos
são pouco investigadas”,
disse.
Maus hábitos
Hábitos como a exposição excessiva ao sol, falta
de higiene e o uso de telas
como de computadores e
celulares geram radicais
livres que danificam estruturas importantes da
pele. O creme se mostrou
capaz de inibir os radicais
livres e apresentou 100%
de atividade antioxidante.

“No Brasil, até a época
de registro da patente,
não eram realizados muitos cosméticos com probióticos. No Japão é uma
uma prática consolidada.
Com a forma farmacêutica/gel do creme é possível
prevenir os danos causados por essas moléculas”,
destacou a pesquisadora.
O projeto também tem
como autores a professora Luciana Oliveira de Fariña e o professor, Helder
Lopes Vasconcelos.
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ICOLHEITA

Brasil é ‘Top Five’ em cerca de
30 produtos agrícolas, revela estudo
Umuarama (Agência Estado) Quem pensa que a
excelência do agronegócio
brasileiro se resume a soja,
café e carnes está enganado. O País está entre os
cinco maiores exportadores
mundiais em valor em quase
três dezenas de produtos
agrícolas. O maior destaque é para os de sempre:
açúcar, cereais, soja, milho,
oleaginosas e frutas cítricas.
Mas o Brasil aparece no
“top five” de exportações da
Organização para as Nações
Unidas (ONU) com produtos
inusitados, como pimenta,
melancia, abacaxi, mamão
papaia, coco, mandioca, caju,
fumo, sisal e outras fibras,
por exemplo.
Os dados, de 2019, são da
FAO, organização da ONU
para Alimentação e Agricultura, e foram reunidos num
estudo realizado pelo Instituto Millenium em parceria
com a consultoria Octahedron Data eXperts (ODX).
O objetivo do trabalho foi
traçar uma radiografia do
agronegócio brasileiro para
entender as razões pelas
quais o setor vive anos seguidos de prosperidade e
tem caminhado na contramão dos demais, mesmo em
meio à crise provocada pela
pandemia.
O comércio internacional
é um dos pilares importantes
para sustentar o bom desempenho do setor, turbinado

A melancia é um dos produtos que deﬆacam o Brasil

pela desvalorização do câmbio e preços em alta das commodities. A agropecuária
respondeu por cerca de US$
45 bilhões das exportações
em 2020 e há vários anos tem
garantido o saldo positivo da
balança comercial. Quando
se avalia as exportações por
setores, apenas a agropecuária apresentou crescimento

nas vendas externas (6%) em
comparação a 2019, mostra
o estudo. Já a indústria extrativa e a de transformação
registraram queda de 2,7% e
de 11,3%, respectivamente.
Essa história se repete
também no Produto Interno
Bruto (PIB), a soma de todas
as riquezas geradas no País.
Em 2020, a agropecuária foi

o único setor com resultado
positivo e contribuiu para
que os efeitos adversos da
pandemia sobre a atividade
não fossem ainda maiores.
O PIB do setor avançou 2%
sobre o ano anterior, enquanto o da indústria recuou
3,5% e o dos serviços, 4,5%.
Enquanto isso, a economia
brasileira como um todo

encolheu 4,1%.
“O agronegócio é um
exemplo positivo de como
o setor privado realmente
despontou e está criando
oportunidades, aumentando
a produtividade e continuou
produzindo apesar de todas
as confusões, dificuldades
diplomáticas e tributações
absurdas”, afirma Priscila
Pereira Pinto, presidente
do Instituto Millenium A
executiva diz que a ideia
do trabalho é mostrar que
existe protagonismo do setor privado, apesar das leis
que engessam a economia,
criadas pelo Estado gigantesco que há no Brasil. “O
agronegócio funciona porque
o Estado não está em cima
dele e é um exemplo de inspiração para outros setores.”
Tecnologia. Um dos pontos de destaque revelados
pelo estudo foi o uso eficiente
da tecnologia e da inovação
para obter produção recorde
e ganhos de produtividade,
com diminuição da diferença
entre a área plantada e a
área colhida. A cana, por
exemplo, é o produto que
tem apresentado o melhor
rendimento médio. Sozinha,
representa mais da metade
da produção em tonelagem
da agricultura “Essa mistura
de tecnologia e inovação
significa menos água, menos
área ocupada, maior sustentabilidade e resultados”, diz
Priscila.

COLHEITAS
De acordo com o estudo, a colheita de todas
as lavouras - anuais e perenes - atingiu cerca de
1,24 bilhão de toneladas
em 2020. Essa produção
ocupou uma área com
cerca de 63 milhões de
hectares, ou 13,5% do
território brasileiro. Paralelamente, houve um
uso mais intensivo de
tecnologia, que pode ser
avaliado pelo emprego
de máquinas. Entre 2006
e 2017, o número de estabelecimentos agrícolas
com tratores, por exemplo, aumentou 50%. Em
45 anos, desde 1975, o
crescimento foi de 391%.
Outro aspecto relevante
para o desempenho do
agronegócio é a forte
capitalização do setor.
Apenas 15% dos mais de
5 milhões de estabelecimentos agropecuários
buscam algum tipo de
financiamento. Dos 784
mil estabelecimentos
que obtiveram algum
tipo de crédito, destacase o fato de 47% serem
oriundos de recursos privados e 53% de recursos
públicos. As informações
são do jornal O Estado
de S. Paulo.

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

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

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

resiDencias

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

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

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

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

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

Casa à venda, contendo excelente localização! Possuindo
área total do terreno 196m² sendo (14.00x14.00), e área
construída de aproximadamente 118m², composta por 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa
e duas vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n°
5834, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 500.000,00!
Casa à venda, contendo área total do terreno de 360m²,
possuindo 169,18m² de área construída, sendo 02 suítes,
01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, edícula (Área Gourmet) com churrasqueira, quarto
e banheiro, Além disso possui garagem para dois carros. O
imóvel possui excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor
R$ 520.000,00!
Casa à venda, possuindo localização privilegiada, contendo 208,94m² de área total do terreno sendo ( 15.50x13.48),
o imóvel possui área construída de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala, copa, cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social, lavanderia, despensa e garagem
para 3 carros. Além disso, o imóvel possui 5 ares condiciona-

www.abdonecabreli.com.br

dos, placa solar boiler de 300 litros, duas caixas de d’águas
totalizando 1500 litros, um reservatório de agua da chuva de
6.000 litros, e agua quente em todos os banheiros. Localizada
na Rua Francisco Rodrigues Junior, n° 2426, Jardim Alphaville,
Umuarama-PR. Valor R$ 750.000,00!
Casa à venda, contendo 254.93m² de área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54), possuindo aproximadamente
199m² de área construída, composta por 1 suíte máster, 3
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
despensa e garagem. Localizada na Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR.
Valor R$ 900.000,00!

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

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar, lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro com 1 suíte, 2 quartos
e 2 vagas de garagem. Localizada no Condomínio Estrela do Sul,
Obs.; Ultima chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede
de irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira, para no
mínimo 10 animais (semi novo), demais formação de
pastagem com grama Ponta Roxa, Além disso possui
uma residência de madeira com aproximadamente
120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros
do Distrito de Serra dos Dourados e 1.300 metros do
asfalto. Valor R$ 750.000,00.

chalé

Sobrado à venda, localizado no Residencial Euro Park!
Modernidade define esse lugar! Este é um sobrado de
472,90m² de área construída, possuindo acabamentos únicos
e com excelente bom gosto. O pavimento superior contem
184,54m², é composto por 01 suíte presidencial, 02 suíte
máster, Sala e Varanda. Além disso, o piso inferior contém
257,11m² e possui sala de estar, sala de jantar, cozinha,
escritório, espaço gourmet, área de serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e 3 vagas de garagens. Localizado na
Rua José Inácio da Paixão, Residencial Euro Park, Umuarama
Paraná. Valor R$ 2.800.000.00.

lotes rurais
Chácaras à venda localizadas na Rodovia para
Cruzeiro do Oeste em frente a Estrada Guarani, São
4 chácaras de 5 mil metros cada uma, todas cercadas
com energia e água. (nas margens da BR 323). Valor R$
100.000,00 Cada

Chalé à venda, possuindo excelente localização, próximo
ao Big planalto! Contendo 515,00m² de área total, sendo
117,09 m² de área construída, composto por uma recepção,
02 salas e 01 banheiro, além disso, nos fundos possui uma
casa composta por 01 banheiro, 02 salas e uma churrasqueira
coberta, localizado na Avenida Rio de Janeiro, n°5260, Zona
II, região central de Umuarama-PR. Valor R$ 990.000,00!
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CHEVROLET
FORD
ECOSPORT SE
1.5 FLEX 18/
19
Branca. automática,
ﬂex.14.000km.
R$
70.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD KÁ 19/19
Branca.
14.000km
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

MPORTADOS
IMPORTADOS
HONDA CITY
SEDAN 12/13
Prata,
automático,
120.000km, 2º dono R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
GOL 1.6 14/15
Prata, completo, 04
portas. R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.

SPACEFOX 1.6
11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS

MOTOS

TITAN 1996
Azul, 2º dono, R$ 5.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
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.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
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 d’águas
totalizando 1500 litros,
um reservatório de água
da chuva de 6.000 litros,
e água 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
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um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
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 J
05991
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.

CARROS

ANO

COR

COBALT 1.8 LTZ

16/17

PRETO

COMPLETO

R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LT

12/13

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

CRUZE 1.4 SPOR6 LT

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 84.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT

19/19

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 68.900,00

PUNTO 1.4 ATTRACTIVE ITALIA

12/13

BRANCO COMPLETO

R$ 34.900,00

TORO VOLCANO 4X4 DIESEL 18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 134.900,00

VALOR

Compramos seu semi novo

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Excelente Sobrado à
venda, localizado no
Residencial Euro Park.
Modernidade deﬁne esse
lugar! Esse é um sobrado
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
suítes 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.

OPCIONAIS

GRANDE
LEILÃO

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

DIA 12/05

FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

TERRENOS
TERRENOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
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$ 750.000,00 cada.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

PONTOS
PONTOS
COMERCIA
COMERCIAIS
HORÁRIOS DISPONÍVEIS

VENDO
GRÁFICA
COMPLETA
01 heidelberg sork-z
bicolor 65x48 adaptada
álcolor, 01 multilith
1250 bandeja, 01
Catu 510 com sistema
de numeração, 01
guilhotina Catu s80

com 2 facas, 01 Catu
380 , 01 gravadora
chapa skay, 01 picotador
cosani, Bancadas mesas
computador impressora
e insumos. Fones: (44)
9 9766-0455 Mauro
whats ou 9 8427-72323

LOTES
RUR
LOTES
AIS RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda
contendo topograﬁa
plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de
largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada 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.

ABDON E

CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à
venda, localizadas
na Estrada Jurupoca,
próximas à chácara
do Celeiro, saída
para Serra dos
Dourados! Todas
as chácaras são
cercadas, possui
água instalada,
escritura individual,
contendo ótima
topograﬁa! São 14
chácaras no total a
partir de 2,000ha.
Valor a partir de
R$450.000,00! Fale
com um de nossos
corretores para mais
informações! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

Fone: (44) 3621-0350
SAC: 0800 724 4400

Compre pelo site: viacaoumuarama.com.br , App: GABRASIL, Agências
credenciadas ou pelos sites parceiros.

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Maio de 2021

IFuturo

Ford cria novo centro global de pesquisa e
desenvolvimento de baterias para carros elétricos
A Ford anunciou a criação de um novo centro
global de excelência em
baterias, o Ford Ion Park,
em Michigan, nos EUA,
para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias
e futura fabricação desses
componentes.
“Estamos acelerando
a produção de veículos
elétricos em todo o mundo, à medida em que mais
clientes experimentam e
buscam as vantagens desses veículos com emissões
zero”, disse Hau Thai-Tang,
chefe de Operações e Plataforma de Produtos da Ford.
“Investir em mais pesquisa
e desenvolvimento de baterias nos ajudará a acelerar
o processo para entregar
veículos elétricos ainda melhores e com menor custo
para os clientes ao longo
do tempo.”
Usando a sua experiência de quase duas décadas
em baterias, a empresa
está reunindo um time multifuncional de 150 especialistas em desenvolvimento

de tecnologia, pesquisa,
fabricação, planejamento,
compras, qualidade e finanças para desenvolver e
fabricar mais rapidamente
esses equipamentos.
O Ford Ion Park também
vai explorar oportunidades
de integração e inovação
em toda a cadeia de valor
– da mineração à reciclagem –, trabalhando com
todas as equipes da Ford,
incluindo especialistas do
seu novo Laboratório de
Teste e Benchmarking de
Baterias e de serviço ao
cliente, além dos principais
fornecedores e parceiros.
“Estamos criando novas
ferramentas e soluções
para construir um futuro
melhor, mais acessível e
livre de carbono”, disse
Thai-Tang. “Estamos modernizando o desenvolvimento e a manufatura de
baterias da Ford para poder
controlar melhor os custos
e variáveis internamente e
acelerar a sua produção em
todo o mundo, com velocidade e qualidade.”

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Residencias:

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

R$ 175.000,00

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

R$ 420.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 650.000,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 175,00
m² e área construída de aprox.
129,00 m², localizada na Rua
Olimpio Spina, s/ nº, Parque
Interlagos. Sendo 01 suíte
com closet, 02 quartos, sala,
cozinha, BWC social, área de
serviços, área gourmet e garagem. *RESIDÊnCIA nOVA
COM ACABAMEnTO ALTO
PADRãO*.

R$ 250.000,00

Residências em alvenaria, localizada na Rua Santa Madalena,
n º 4863, no Parque San Marino, umuarama/PR, com área
total de terreno de 278,20m²,
e área construída de aproximadamente 163,00 m². A casa
da frente contem 01 suíte, 02
quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha com armários
planejados, BWC social, área
de serviços e 02 vagas de garagem cobertas; E casa dos
fundos contem 02 quartos,
sala e cozinha conjugada e
BWC social.

Sobrado em alvenaria, no lote
1-B, da quadra nº 13, localizado na Rua Delmiro Scarpetto,
2297, no Jardim Colorado,
nesta cidade de umuarama,
Estado do Paraná, com área
total de terreno de 184m², e
área construída de aproximadamente 159,20m², sendo 01
suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples,
sala, cozinha, 02 B.W.C social e
garagem coberta.

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

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

VEndAS

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

VEndAS

VEndAS

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00
Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.

Eletrônicos.
“A jornada dos veículos
elétricos modernos da Ford
começou com o Escape
Híbrido em 2004, o primeiro
SUV híbrido do mundo, e
continua até hoje – tudo
inspirado no propósito de
fornecer veículos sem concessões para um mundo
melhor”, diz.
O time do Ford Ion Park
vai otimizar as baterias para
cada tipo de aplicação a par-

LOCAÇÕES
Residências:

Ed. Cora Coralina, apto 31,
com área total de aproximadamente 160,41 m² e área
útil de aproximadamente e
101,46 m², localizado na Av.
Tiradentes, nº 2931, contendo
01 suíte com guarda roupa,
02 quartos, sala, cozinha com
móveis planejados, BWC social,
área de serviços e garagem.
Apartamento em fase final
de acabamento de reforma.
Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual. **Condomínio
Incluso**
LOCAÇÕES
Residências:

R$ 380.000,00

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

Terrenos:

R$ 1.300.000,00

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

LOCAÇÕES
Residências:

Terrenos:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIx. COM POSSIBILIDADE DE
PARCELAMEnTO EM ATé 100 VEZES
COM CORREçãO. PRóx. AO nOVO
ShOPPInG.
VEndAS
Terrenos:

R$ 280.000,00

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

Apartamento: R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. ótima localização!

R$ 180.000,00

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

Sobrado:

R$ 600.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

R$ 140.000,00

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

R$ 700,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 363,00 m² e
área construída de aprox. 140,00
m², localizada na Rua Joaquim
Rodrigues de Oliveira, n° 2475,
Bairro Jardim Colibri, contendo
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C
social, área de serviço e garagem.

tir da visão do cliente, sejam
usuários urbanos, fãs de alto
desempenho ou operadores
de frotas comerciais.
Avanço mundial
A Ford anunciou este
ano o compromisso de investir pelo menos US$ 22
bilhões até 2025 em veículos
elétricos e conectados, com
foco nos pontos fortes da
marca e começando com
versões elétricas de seus
veículos mais populares. Na
América do Norte, o Ford
Mustang Mach-E estreou
com sucesso de vendas. A
Ford Transit elétrica chega no final deste ano e a
F-150 elétrica, em meados
de 2022. Na Europa, a Ford
caminha para ter uma linha
totalmente elétrica até 2030,
incluindo 100% de veículos
comerciais com emissões
zero – elétricos ou híbridos
plug-in – até 2024. A Ford
também está investindo US$
1 bilhão em um novo centro
de manufatura em Colônia,
na Alemanha, para produzir
um veículo elétrico de alto
volume a partir de 2023.

LOCAÇÕES
Apartamento:

R$ 2.500,00

Ed. Manhattan Garden, apto
501, com área total de aprox.
168,03 m² e área privativa de
aprox. 130,28 m², localizado
na Rua Dr. Paulo Pedrosa de
Alencar, nº 4291, Zona I, contendo 02 suítes (sendo uma
delas com armário planejado),
01 quarto, sala com sacada,
cozinha com móveis planejados, BWC social, área de
serviços e garagem. Aluguel +
Condomínio + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

LOCAÇÕES
R$ 1.400,00

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

R$ 850,00

Ed. Lake Park, apto 34, bloco A,
com área total de aproximadamente 112,62 m² e área útil de
aproximadamente 74,95 m², localizado na Rua Leonildo Stecca, nº
2589, Jardim Cruzeiro, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
BWC social, área de serviços e garagem. Condomínio contém: Piscina,
salão para festa e Playground.
Aluguel + Condomínio + Coleta de
Lixo + Seguro anual.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 12.000,00

ótima localização na PR 323. Barracão em construção na PR 323
ao lado do Motel A2, com área
total de aprox. 1.200 m² e área
construída de aprox. 1.000 m².
Previsão de entrega junho/2021.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av. Presidente Castelo Branco,
4293, Zona VI. +
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 7.000,00

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

LOCAÇÕES

Sobrados:

Residência:

R$ 1.200,00

Residência em alvenaria, com área
total de aprox. 390,00 m² e área
construída de aprox. 159,00 m²,
localizada na Rua Fortaleza, nº
4018, Jd América. Contendo 01
suíte com hidromassagem e closet, 02 quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha, BWC social, área
de serviço coberta e garagem.

Apartamentos:

VEndAS

R$ 1.600,00

VEndAS
Apartamentos::

VEndAS

R$ 550.000,00

Ed. Solar das Palmeiras II, apto
304, com área total de aprox.
136,67 m², e área privativa de
aprox. 90,80 m², localizado na
Rua Sebastião Venâncio Barba,
nº 4445, Pq. Bandeirantes,
contendo 01 suíte, 01 quarto,
Sala, BWC social, cozinha, área
de serviços e 02 vagas de garagem nº 100 e 101. Móveis planejados em todos os cômodos.

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

VEndAS

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

VEndAS
Apartamentos:

R$ 700.000,00

Apartamentos: R$ 330.000,00

VEndAS
Apartamentos: R$ 430.000,00

VEndAS
Residência:

Sobrados:

Residencias:

Residencias: R$ 800.000,00
Residência em alvenaria, com área
total de terreno de 225 m², sendo
7,50 m x 30,00 m e área construída
de aprox. 185,00 m², localizado na
Rua José Tertuliano Teixeira Morais,
nº 2570, Pq Cidade Jardim, sendo
01 suíte com sacada, 02 demi-suítes, sala de TV, cozinha e sala de
jantar anexo em espaço gourmet
com churrasqueira, lavanderia e
garagem para 02 carros. Contem
móveis planejados em todos os
cômodos.

Laboratório de Pesquisas da
Ford e liderou a aplicação
de inovações técnicas em
veículos importantes, como
o premiado Escape Hybrid
original, o Mustang Mach-E
e a F-150 Híbrida.
Sankaran também detém 32 patentes nos EUA
em eletrônica de potência
automotiva e tecnologias
de veículos híbridos e é
membro do Instituto de
Engenheiros Elétricos e

VEndAS
Sobrado:

VEndAS

VEndAS

O Ford Ion Park, em Michigan, nos EUA, para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e futura fabricação desses componentes

VEndAS

R$ 850.000,00

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

R$ 450.000,00

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

VEndAS
Residencias:

O time do Ford Ion Park
já está sendo formado. No
final do ano que vem, ele
passará a contar com um
laboratório de aprendizagem colaborativa para o
desenvolvimento, teste e
construção de células e baterias veiculares, que será
inaugurado em Michigan,
com um investimento de
US$ 185 milhões. A instalação terá 18.500 metros
quadrados e será equipada
para a produção piloto de
eletrodos, células e matrizes. Contará também
com tecnologia de ponta
para testar novas técnicas
de fabricação, designs e
materiais, integrando verticalmente células e baterias.
O Ford Ion Park é liderado por Anand Sankaran, veterano há 30 anos na Ford,
com décadas de experiência
em baterias e eletrificação.
Atual diretor de Engenharia
de Sistemas Eletrificados
da empresa, ele venceu
o Prêmio Henry Ford de
Tecnologia em 1999 por seu
trabalho de eletrificação no

R$ 6.000,00

Salão Com. c/ 8 salas na Av. Flórida,
esq. c/ a Rua Min. O. Salazar, ponto
com. para clínica ou escritório. Corretor Caetano. + Seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 1.500,00

Ed. Espanha, apto 104 - Localizado na Av. Rio Branco,
nº 4185. Contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha com
armários, BWC social, área de
serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.

