ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE JORNAIS

ANO: 48
Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 10 e 11 de Janeiro de 2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM UMUARAMA - Um trabalho inédito na história de
Umuarama, a regularização fundiária em lotes urbanos, está sendo finalizado pela
Prefeitura neste início de 2021. Quase 500 lotes são regularizados na cidade. Página B3
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DE BÓIA FRIA A PREFEITO DE FRANCISCO ALVES - O vereador e presidente da
Câmara Municipal de Francisco Alves, Cabelo do Povão, é também o prefeito interino
da cidade. E tem uma bela história de superação com muita dedicação. Página A5

Quase 2 milhões de m2 das construções
civis de Umuarama não estavam registrados
A atualização cadastral dos imóveis de Umuarama, na sede e nos distritos, realizada com auxílio de georreferenciamento, corrigiu distorções
e revelou quase dois milhões de metros quadrados de construções que não estavam registradas no banco de dados da Secretaria Municipal
da Fazenda. Essa foi uma das diversas ações realizadas pela Divisão de Cadastro Imobiliário para regularizar a base cadastral dos imóveis e
contribuintes, informa o secretário da Fazenda, Everaldo Marcos Navarro. Prefeitura diz que é importante ter os dados atualizados. Página A3
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Candidatos do
Enem lidam com
problemas na
Internet
Página A3

Confronto
acaba com
seis suspeitos
mortos na região
Seis homens suspeitos de
estarem a caminho de um
assalto em Jussara morreram durante confronto com a
Polícia Militar, na madrugada
de ontem, perto de Cianorte
na PR-323. A polícia informou
que o confronto ocorreu após
receber uma denúncia anônima de que seis suspeitos iriam
cometer o assalto. A PM diz
que quando os suspeitos viram
o carro da polícia começaram
a atirar, por isso, os policiais
revidaram os disparos.

UMUARAMA

Motos retidas
pela Guarda têm
quase R$ 66 mil
em multas
Página A6
ANIMAIS

Vai viajar e não
sabe o que fazer
com o seu pet?
Veja as dicas
Página A8
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Quatro homens ficaram mortos dentro do carro. Outros dois tentaram fugir, mas também morreram na fuga

REGIONAL

Prefeito Pezão
de Tapejara é
eleito presidente
da Amenorte
Em eleição realizada na semana que passou, o prefeito de
Tapejara, Rodrigo Pezão, foi
eleito por unanimidade para
presidir a Amenorte, que reúne os municípios da região de
Cianorte. Na foto, Pezão com
outros prefeitos da região.
Página A4
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EMERGENCIAL

Disputa pelo comando no Congresso
aumenta pressão por volta de auxílio
Brasília (AE) - Uma nova
rodada do auxílio emergencial
tornou-se um dos temas centrais na disputa pelo comando
do Congresso Nacional. Na
Câmara, os dois principais
candidatos já se posicionaram a
favor de discutir a retomada dos
pagamentos. Com mais de 200
mil vítimas fatais da covid-19
no País, a pressão é crescente
entre os parlamentares e já
entrou no radar do Ministério
da Economia. Segundo apurou a
reportagem da agência Estado,
a equipe econômica avalia que,
caso haja necessidade de renovar o benefício, o valor precisará ficar abaixo dos R$ 300 pagos
entre setembro e dezembro do
ano passado.
O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já admitiu
publicamente a possibilidade de
renovação do benefício em caso
de recrudescimento da covid-19,
mas nenhum movimento foi feito
até agora - à espera de sinalizações do Ministério da Saúde
e do presidente Jair Bolsonaro.
Desde já, o diagnóstico é que
um benefício de R$ 300 ou mais
é financeiramente insustentá-

vel. No ano passado, o País se
endividou para destinar R$ 322
bilhões ao pagamento do auxílio
emergencial.
O Congresso tem se adiantado no debate. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE)
começou a coletar assinaturas
de apoio a um requerimento
de convocação extraordinária
do Congresso em janeiro para
votar um novo decreto de calamidade, a retomada do auxílio
emergencial e a universalização
de uma vacina contra covid-19.
O senador Renan Calheiros
(MDB-AL) defendeu numa rede
social o cancelamento do recesso para a votação de temas
como o auxílio.
A discussão sobre medidas de
auxílio também entrou no foco
dos principais candidatos à presidência da Câmara. Na quartafeira, ao lançar oficialmente
sua campanha, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) defendeu
aumentar o Bolsa Família ou
instituir uma nova rodada do
auxílio emergencial. “Ano passado, parecia que íamos virar
o ano e a pandemia ia acabar.
Essa não é a realidade. Hoje,

temos milhões de brasileiros que
vão deixar de receber o auxílio e
voltar a ter dificuldade do mais
básico, que é ter alimento na sua
mesa”, afirmou Baleia. Ontem, o
deputado voltou ao tema, defendendo conciliar o debate com a
responsabilidade fiscal.

Principal adversário do emedebista na corrida pelo comando
da Câmara, o deputado Arthur
Lira (PP-AL) também aderiu
à defesa do fortalecimento de
políticas sociais. Em seu perfil
no Twitter, o candidato pregou
uma reorganização dos programas de renda mínima, “mas
sem abrir mão da austeridade
fiscal e do teto de gastos” - em
referência à regra que limita o
avanço das despesas à inflação
e é considerada pela equipe
econômica uma superâncora da
credibilidade no País. “A demagogia fiscal sempre custa caro
para o País e, em especial, para
os mais pobres”, escreveu Lira
O governo tenta esperar o resultado da disputa para decidir
sobre a prorrogação do auxílio,
na expectativa de que seu candidato (Lira) saia vitorioso.

Congresso quer blindar órgãos do Centrão
Brasília (AE) - O Congresso Nacional se articula
para derrubar o veto do
presidente Jair Bolsonaro
à blindagem do Orçamento
de órgãos comandados pelo
Centrão. O dispositivo foi
incluído na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), mas
acabou vetado pelo presidente a pedido do Ministério
da Economia.
Deputados e senadores
querem recuperar a proposta para garantir que os
órgãos tenham o mesmo tratamento de ministérios na
liberação de verbas, ou seja,
não sofram interferência em
decidir em que área cortar.
A articulação preocupa o
governo por causa da necessidade de respeitar o teto
de gastos, regra que proíbe
o crescimento de despesas
acima da inflação.
Ficariam protegidos a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba
(Codevasf), controlada pelo
DEM e fatiada com partidos
do Centrão na diretoria, o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE), ocupado pelo Progressistas, o Departamento
Nacional de Obras Contra
Secas (Dnocs), presidido por
um indicado do PL, e a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa), loteada pelo PSD.
Juntos, esses órgãos têm um
orçamento previsto de R$ 35
bilhões em 2021, valor que
pode ficar ainda maior com
as emendas parlamentares.
No ano passado, o Congresso incluiu um dispositivo semelhante na LDO de
2020. A pandemia eliminou
a necessidade de fazer
bloqueios em 2020 porque o governo se viu livre
de cumprir a meta fiscal.
Neste ano, a situação é
diferente, pois o governo
poderá ter de recorrer a
bloqueios orçamentários
para cumprir a meta de resultado primário (receitas
com arrecadação menos
despesas antes do pagamento de juros), fixada em
um rombo de até R$ 247
bilhões. Com a medida, as
autarquias não sofreriam
interferência dos ministérios na hora de definir
quais despesas cortar.

Pressão

A blindagem orçamentária diminui a pressão para
a indicação de emendas
parlamentares pelo relatorgeral do Orçamento, neste
ano, o senador Marcio Bittar
(MDB-AC), e de comissões
do Congresso, outro veto de
Bolsonaro na LDO. A análise
dos vetos será feita a partir
de fevereiro, após a eleição
dos novos presidentes da
Câmara e do Senado. O presidente rejeitou 215 dispositivos do projeto aprovado no
Congresso. Todos poderão
ser mantidos ou derrubados.
Na mensagem de veto, o
Planalto argumentou que a
blindagem causa uma confusão entre o conceito de
órgão orçamentário, status
recebidos por ministérios,
com órgão setorial, patamar
dado a essas autarquias. No
caso das emendas de relator e de comissões, o veto
ocorreu porque esses acréscimos fomentam “cunho personalístico nas indicações”
e ampliam as dificuldades
de execução do Orçamento,
conforme a Presidência da
República.

Lira não crê em ‘rebelião’ como nos EUA
em 2022 e diz não rejeitar apoio de ninguém
São Paulo (AE) - O candidato a
presidente da Câmara Arthur Lira
(PP-AL), que tem o apoio do Palácio
do Planalto, afirmou na noite desta
sexta-feira, 8, que não acredita
em “rebelião” em 2022 no Brasil,
como aconteceu nesta semana nos
Estados Unidos, com a invasão do
Congresso daquele país por apoiadores do presidente Donald Trump.
Em entrevista ao canal de notícias
CNN Brasil, Lira disse que o Brasil
é um país pacífico e que as eleições
aqui são respeitadas.

“Acredito no diálogo, harmonia,
em construir pontes e fazer acordos”, declarou. “Não há porque
fazermos celeuma de para dizer que
em 2022 vai se invadir o Congresso
brasileiro. Todo ato de violência
como foi praticado nos EUA deve
ser punido com rigor; a anarquia
deve ser punida com rigor, nós defendemos a democracia”, acentuou.
Ele afirmou ainda que sua candidatura não é de um líder nem de
cúpulas partidárias. “Não rejeito
apoio de ninguém, nem de nenhum

partido”, disse, no entanto. Lira declarou que, ao presidente da Casa,
não cabe ser líder do governo, mas
também não compete fazer oposição ao País e “travar” as pautas. O
candidato do PP de Alagoas a presidente da Câmara acrescentou que
quer dialogar com todos os grupos
políticos. Lira adiantou ainda que,
se eleito, vai priorizar, entre outros
projetos, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) Emergencial
e as reformas administrativa e
tributária.

Coluna Ilustradas
Falta de lei dificulta punição
a hacker que atacou TSE
Brasília (AE) - Nos primeiros dias de novembro, um
ataque hacker interrompeu os trabalhos no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e paralisou o julgamento de
ao menos 12 mil processos por uma semana. Doze dias
depois, foi a vez de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
ser o alvo, no primeiro turno das eleições municipais.
Passados mais de dois meses, autoridades que investigam os casos temem que os responsáveis fiquem sem
punição e continuem a atuar livremente. O motivo é a
falta de leis específicas para crimes virtuais. Integrantes
da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal
(MPF) afirmam que, em geral, as penas não passam de
um ano de detenção - facilmente convertida em prestação de serviços comunitários. Isso só não ocorre se for
possível provar extorsão ou violação da Lei de Segurança
Nacional. O principal expediente para punir crimes
cibernéticos foi um artigo incluído no Código Penal, em
2012, pela Lei Carolina Dieckmann. A medida ganhou
este nome por causa de um caso ocorrido com a atriz,
que teve arquivos pessoais copiados do computador e
divulgados na internet. A legislação considera crime
“invadir dispositivo informático alheio”. A pena pode
variar de três meses a um ano de detenção. As leis
brasileiras preveem que, em penas de até quatro anos,
o cumprimento seja em regime aberto. Até dois, há a
chamada transação penal, no jargão jurídico, em que o
processo acaba substituído por serviços comunitários,
por exemplo.

Bolsonaro envia carta
à Índia pedindo agilidade
no envio de vacina
O presidente Jair Bolsonaro enviou nesta sexta-feira
(8) uma carta ao primeiro-ministro da Índia, Narendra
Modi, na qual solicita urgência no envio para o Brasil
das doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca
produzidas na Índia, segundo informou o governo federal. “O imunizante está sendo produzido no Serum
Institute of India e deverá integrar de forma imediata a
implementação do nosso Programa Nacional de Imunização”, informaram em nota conjunta a Secretaria de
Comunicação da Presidência e o Ministério da Saúde.
Neste momento, o laboratório indiano fornecerá 2 milhões de doses da vacina.
Na carta, Bolsonaro também agradeceu a Índia pela
liberação das exportações dos insumos farmacêuticos
produzidos naquele país, “de extrema relevância para
o abastecimento do mercado brasileiro”, de acordo com
a nota.
O Ministério da Saúde quer começar a imunização,
no cenário mais otimista, a partir de 20 de janeiro. Além
da vacina da AstraZeneca, o governo federal também
aguarda aprovação da Anvisa da CoronaVac, da chinesa
Sinovac.
O pedido de urgência para a importação das doses da
Índia ocorre após a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
ter informado que vai ocorrer um atraso na chegada
ao país do insumo necessário para a produção local do
imunizante desenvolvida pela AstraZeneca. Até o fim
do ano, o governo federal espera contar com mais de
200 milhões de doses do imunizante produzidos pela
Fiocruz. A vacina da Sinovac está sendo produzida no
Brasil pelo Instituto Butantan.

Ranking atribui notas médias
ou baixas às propostas
de mobilidade de prefeitos
As propostas para a área de mobilidade dos prefeitos
das 11 maiores cidades do Brasil - excluindo Brasília,
que não possui prefeitura - receberam notas médias ou
baixas em ranking lançado esta semana pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). O mapeamento considerou os planos de governo entregues no ano
passado pelas candidaturas dos atuais gestores. Foram
considerados os prefeitos Bruno Covas (São Paulo - SP),
Eduardo Paes (Rio de Janeiro - RJ), Alexandre Kalil
(Belo Horizonte - MG), Rafael Greca (Curitiba - PR),
João Campos (Recife - PE), Edmilson Rodrigues (BelémPA), Sebastião Melo (Porto Alegre-RS), David Almeida
(Manaus - AM), José Sarto Nogueira (Fortaleza - CE),
Bruno Reis (Salvador - BA) e Maguito Vilela (Goiânia
– GO). As propostas de Rodrigues receberam a melhor
nota - 7,3 de 10 pontos possíveis -, único do grupo que
recebeu uma avaliação maior que 5. Em segundo lugar,
ficaram Covas, com 4,9, e Kalil, com 4,6. Paes e Melo
receberam as piores notas, com 0,6 cada. Para cada
plano avaliado, o mapeamento atribuiu notas a sete
temas - segurança no trânsito, saúde e qualidade do
ar, gestão da mobilidade, mobilidade a pé, mobilidade
por bicicleta, transporte coletivo público e avaliação da
candidatura - e depois calculou a média de cada proposta
de governo. A maioria das avaliações recebidas por cada
prefeito em cada área não ultrapassa 3 pontos.
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IEM UMUARAMA

Georreferenciamento aumentou a metragem de
construções em quase 2 milhões de m² na cidade
Umuarama - A atualização cadastral dos imóveis de Umuarama (sede
e distritos), realizada com
auxílio de georreferenciamento, corrigiu distorções
e revelou quase dois milhões de metros quadrados
de construções que não
estavam registradas no
banco de dados da Secretaria Municipal da Fazenda.
Essa foi uma das diversas
ações realizadas pela Divisão de Cadastro Imobiliário para regularizar a
base cadastral dos imóveis
e contribuintes, informa
o secretário da Fazenda,
Everaldo Marcos Navarro.
O sistema de georreferenciamento foi implantado a partir do final de
2018. “O processo permitiu
verificar injustiças tributárias, considerando que
as informações utilizadas
pelo município, até então,
eram de 1997. A atualização apontou uma diferença
de 1 milhão 831 mil 671,06
m² que não estavam lançados. Tivemos a correção
de 17.801 cadastros imobiliários que tinham discrepância na área informada”,
apontou Navarro.
São edículas e ampliações que não haviam sido
lançadas, bem como obras
construídas em terrenos
que ainda não eram do
conhecimento do setor
de Cadastro Imobiliário.
Além das áreas divergentes, foram incluídos 4.121

RECURSOS DE GESTÃO

Prefeitura atualiza dados dos imóveis na cidade de Umuarama

edificações que constavam
como terreno no banco de
dados, mas que já contam
com construções.
O trabalho foi realizado por um grupo de 20
cadastradores em campo,
coletando dados nas ruas
sob a coordenação do supervisor de campo Nazareno Escobar, e uma grande
equipe de retaguarda na
empresa contratada pelo
município. Foram utilizadas imagens aéreas com
alta definição e em todos
os casos onde havia diferença de área construída,
entre a foto e o cadastro
imobiliário da Prefeitura,
os agentes visitaram os
imóveis para confrontar os
dados – a não ser quando

os moradores não foram
encontrados.
Tudo foi conferido no
local, para não restar dúvidas, mas a avaliação
pode ser contestada caso o
proprietário do imóvel não
concorde com a medição. O
prefeito Celso Pozzobom
disse que é importante
para o município ter dados
confiáveis e atualizados
por questões de justiça
tributária (cobrar impostos justos) e também para
aprimorar o planejamento
urbano.
“Precisamos saber em
detalhes o ritmo da expansão imobiliária, o desenvolvimento da nossa
planta urbana, a evolução
dos imóveis, enfim como

a cidade vai mudando na
questão de moradias, comércio, indústria e outros setores. Isso ajuda
no planejamento de obras
estruturais, na definição
de ações administrativas
e na organização para a
expansão dos serviços
públicos necessários para
a população”, explicou o
prefeito.
A última atualização
do cadastro imobiliário foi
um levantamento de campo
realizado em 2012, sobre a
planta de 1997. O georreferenciamento foi utilizado
pela primeira vez na administração pública nesta
gestão. “Agora, por meio de
imagens de alta definição,
geoprocessadas, conhece-

Candidatos do Enem lidam com
internet precária e estudos pelo celular
Brasília - Na reta
final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes
contam como estão se
preparando e como estudaram ao longo deste
ano em meio à pandemia do novo coronavírus. As realidades e os
desafios são diversos.
Em Porto Velho (RO),
Heloísa Lara, 23 anos,
que pretende cursar
medicina, precisou enfrentar o ensino online - algo com o qual
sempre teve dificuldade. No Rio de Janeiro,
Lucas Bevilaqua, 17
anos, tenta driblar as
telas e conseguir descansar um pouco às
vésperas do exame. Em
Cocal dos Alves (PI),
Sergio Manoel Cardoso,
17 anos, passou a ter
aulas por WhatsApp.
Em Barreirinha (AM),
Karen Eduarda Prestes,
18 anos, enfrenta a falta
de internet, que atrapalha seus estudos.
Lidando com a ansiedade
Para o estudante do
colégio Mopi, no Rio de
Janeiro, Lucas Bevilaqua, 17 anos, a parte
emocional pesou este
ano. “Esse ano foi um
ano muito complicado.
Eu não sei se a questão
da pandemia ajudou ou
piorou meus estudos.
Acho que a questão da
cabeça piorou muito.
Mas, em termos de estudo, ajudou a me concentrar porque estou
em casa não tem muito
o que fazer. Acabei con-

Enem 2020
O Enem 2020 será aplicado
na versão impressa nos dias
17 e 24 de janeiro e, na versão
digital, nos dias 31 de janeiro
e 7 de fevereiro.
Devido a pandemia, durante
todo o tempo de realização da
prova, os candidatos estarão
obrigados a usar máscaras
de proteção da forma correta,
tapando o nariz e a boca, sob
pena de serem eliminados do
exame. Além disso, o álcool em
gel estará disponível em todos
seguindo distinguir as
coisas, focar no que
precisava, embora tenha sido um ano difícil
psicológica e emocionalmente.”
As aulas online ocupavam as manhãs e
parte da tarde.
Ao lado do estudante, que pretende concorrer a uma vaga em
um curso de psicologia,
o irmão gêmeo Gabriel
divide o espaço e a mesma angústia no preparo
para o Enem.
“Estamos meio que
no mesmo barco”. Bevilaqua conta que, no
último ano do ensino
médio, ele sentiu falta
da escola, “Pesou para
mim não ir para escola,
ver pessoas, conversar,
pesou um lugar onde
possa relaxar e tirar a
pressão.”
Aulas por WhatsApp
Pa r a o e s t u d a n t e
da Escola Augustinho
Brandão, em Cocal dos
Alves (PI), Sergio Ma-

os locais de aplicação.
Quem for diagnosticado
com covid-19, ou apresentar
sintomas desta ou de outras
doenças infectocontagiosas
até a data do exame, não deverá comparecer ao local de
prova e sim entrar em contato
com o Inep pela Página do
Participante, ou pelo telefone
0800-616161, e terá direito a
fazer a prova na data de reaplicação do Enem, nos dias 23
e 24 de fevereiro.

noel Passos Cardoso,
17 anos, aprender apenas a distância gerou
insegurança. “Além da
forma de ensino ter
mudado completamente, a distância física
que temos das salas
de aula cria um certo
pane em relação ao que
eu aprendi”, diz. Mas,
o estudante diz que
confia no trabalho feito
pelos professores. “Eu
acredito que apesar do
ensino remoto, todos
da minha turma irão se
sair bem, pois, temos o
apoio incondicional dos
professores, de todas as
formas possíveis”.
O estudante passou
a ter aulas por WhatsApp. Os professores
mandavam exercícios,
vídeos que eles mesmos produziam, sempre buscando a melhor
forma de compreensão
do aluno. As dúvidas
podiam ser tiradas sempre levantando a mão
com um emoji.

Dificuldade
de acesso

A estudante Karen
Eduarda Prestes, 18
anos, da Escola Estadual Professora Maria
Belém, em Barreirinha
(AM) Karen Eduarda
Prestes, 18 anos, não
chegou a conhecer pessoalmente os professores este ano. A escola
estava em reforma no
início do ano e logo em
seguida foi fechada por
conta da pandemia. As
aulas passaram a ser
dadas por WhatsApp.
“Isso complicou mais
ainda porque nós, como
alunos, como a gente faz
parte da classe baixa, a
dificuldade foi maior
pelo acesso à internet.
No nosso município a
internet é ruim demais.
A gente teve que achar
um meio para lidar com
isso. Muitos alunos desistiram”, conta a estudante que passou o ano
acessando conteúdos
escolares pelo celular.

Durante o processo, o município atualizou
informações como ampliações e demolições
realizadas em imóveis – com base no banco de
dados vigente –, bem como as condições da pavimentação asfáltica, iluminação pública, padrão
das construções e outros dados que subsidiam
a gestão na definição de políticas públicas em
diversas áreas como saúde, mobilidade urbana,
educação e segurança.
O trabalho incluiu o recadastramento dos
imóveis em todos os bairros, com o mapeamento completo do município e a criação de
um sistema de informações geográficas que
possibilitará leitura e planejamento de ações de
forma integrada e atualizada. “O município poderá planejar com mais eficiência investimentos em obras de pavimentação, esgotamento
sanitário, rede de galerias pluviais, transporte
coletivo, entre outros setores. A participação
da comunidade foi fundamental, acolhendo os
cadastradores e facilitando a coleta de dados”,
disse a diretora de Arrecadação e Fiscalização
da Prefeitura, Gislaine Alves Vieira.
Com informações atualizadas, a administração poderá melhorar a aplicação de
recursos públicos, reduzir despesas e eliminar
desperdício. “O sistema possibilita adequar a
arrecadação e promover justiça fiscal no cálculo
dos tributos, como o IPTU que neste ano já
conta com as plantas atualizadas dos imóveis,
dando mais transparência no processo. Ao final
teremos informações confiáveis para a gestão
pública, atualização constante de dados e mais
eficiência na administração”, finalizou Navarro.
mos a real situação dos
imóveis de Umuarama.
Isso facilitará o acompanhamento dos imóveis,
porque futuramente será
necessário apenas a atua-

lização das imagens. Já
dominamos o processo e
poderemos realizá-lo com
nossa própria equipe”,
acrescentou o secretário
Marcos Navarro.

Atualização de sistema exclui
cobrança de taxa de vistoria para MEI
A atualização no sistema de vistoria do Corpo
de Bombeiros, que passou
a operar nesta semana,
eliminou a necessidade
de emissão de guia de recolhimento de taxa por
microempreendedores individuais (MEI) do Paraná.
Por lei, o empreendedor
enquadrado neste regime
jurídico é isento de taxas
de funcionamento, mas
no processo de criação de
uma empresa havia um
direcionamento para o site
do Corpo de Bombeiros e
a geração automática de
uma guia.
A isenção automática
da taxa de licenciamento
para o Microempreendedor
Individual segue a diretriz
do programa Descomplica,
do Governo do Estado, que
tem o objetivo de desburocratizar os processos de
abertura, alteração e baixa
de empresas.
Até este ano, muitos
empreendedores buscavam
informações no governo e
não faziam o recolhimento
da taxa, enquanto outros
pagavam e pediam ressarcimento ou arcavam com
uma despesa desnecessária.
Além disso, os Bombeiros precisavam identificar
quais guias eram de MEI
para fazer a isenção manualmente. De acordo com
dados da Junta Comercial
do Paraná, entre janeiro e
novembro do ano passado
foram registradas 165.073
no Estado.
FÓRUM
O desenho desse projeto
nasceu no Fórum Permanente das Microempresas
e Empresas de Pequeno
Porte do Estado do Paraná
(Fopeme), cujo presidente é
o secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes,
Valdemar Bernardo Jorge.
“Era uma demanda da
sociedade e que gerava
muitos transtornos. Agora,

com a alteração, o processo é automático e exclui
qualquer possibilidade de
cobrança indevida”, afirmou o secretário.
Em dezembro de 2020,
em uma reunião com representantes do Corpo de Bombeiros e da Companhia da
Informação e Comunicação
do Paraná (Celepar), houve
um acordo para a busca da
solução para o problema no
prazo de um mês.
Foi criado um grupo de
trabalho e a implementação
das mudanças ocorreu no
dia 4 de janeiro, quando 94
MEIs foram registradas já
sem a emissão da guia de
vistoria.
Segundo o diretor de tecnologia da Celepar, Aníbal
Mendes, houve um grande
esforço por parte da equipe da Celepar e também
do Corpo de Bombeiros
para solucionar o problema. “Cancelamos férias,
horas extras e a equipe
trabalhou em feriados para
atender a demanda”, destacou. Segundo o diretor,
agora o sistema consegue
identificar e isentar o MEI
automaticamente da taxa
de vistoria.
INTEGRAÇÃO
A facilidade para o MEI
é fruto da integração do
sistema do Corpo de Bombeiros, o Prevfogo, com o
portal Empresa Fácil. A
isenção automática ocorre
quando o MEI realiza a
abertura ou alteração da
sua empresa por meio do
portal Empresa Fácil.
O sistema identifica e
faz automaticamente o protocolo de isenção da taxa,
não sendo mais necessária
a solicitação de isenção junto ao Corpo de Bombeiros.
LICENCIAMENTO
O licenciamento é a
autorização concedida pelo
Corpo de Bombeiros para
o uso das edificações e
para o funcionamento dos
estabelecimentos.
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Prefeito Rodrigo Pezão, de Tapejara,
é o novo presidente da Amenorte
Tapejara - A Associação dos Municípios
do Médio Noroeste do
Estado do Paraná (Amenorte), formada pelos
municípios de Cianorte,
Cidade Gaúcha, Guaporema, Indianópolis, Japurá, Jussara, Rondon, São
Manoel do Paraná, São
Tomé, Tapejara, Terra
Boa e Tuneiras do Oeste,
realizou na manhã de
quinta-feira (07) a eleição de sua mesa diretora
para o biênio 2021/2022.
Os prefeitos das cidades integrantes da Associação, se reuniram no
Anfiteatro do Paço Municipal de Cianorte e por
unanimidade elegeram
o prefeito de Tapejara,
Rodrigo de Oliveira Souza Koike“Pezão”, como
presidente da entidade.
Segundo o novo presidente, o trabalho será
voltado para o fortalecimento regional, e neste
momento é necessário
criar uma ligação entre
a microrregião e os governos estadual e federal
objetivando a liberação
de recursos. “É preciso
reforçar a importância
econômica da nossa
região priorizando as
necessidades de todos

Prefeitos integrantes da Amenorte com o presidente da associação, Rodrigo Pezão

os municípios integrantes da Associação e
para isso vou estreitar
o relacionamento com
deputados estaduais e
federais”, destacou.
Agnaldo Trevizan prefeito de São Manoel do
Paraná defendeu a ação
multisetorial com a cria-

ção de consórcios que
possam realizar ações
em conjunto nos mais
diversos setores. “Creio
que desta maneira é possível diminuir custos
na execução de obras e
serviços públicos”, enfatizou.
O prefeito de Cianorte

e presidente do Consórcio Intermunicipal
de Saúde (Ciscenop),
Marco Franzato reforçou a necessidade de
estruturar a Amenorte e
o Consórcio com a construção de sede própria,
e defendeu o trabalho
em conjunto com todos

os municípios para o desenvolvimento da região
de Cianorte.
A nova diretoria da
Amenorte é composta
por Robison Pedroso da
Silva (Jussara), como 1º
vice-presidente; Agnaldo
Trevisan (São Manoel do
Paraná), 2º vice-presi-

dente; Taketoshi Sakurada (Tuneiras do Oeste),
tesoureiro; Ocelio Leite
(São Tomé), secretário
geral; e Adriana Polizer
(Japurá), 1ª secretária.
Os demais prefeitos
são membros efetivos e
suplentes do Conselho
Fiscal.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 10 e 11 de Janeiro de 2021

Cidades

editoria@ilustrado.com.br

A5

IVIDA

Cabelo do Povão: de boia-fria até assumir a
cadeira de prefeito interino de Francisco Alves
Francisco Alves – Sentado na cadeira de prefeito
em um gabinete ainda a
ser arrumado com seus
pertences, Liomar Mendes
Lisboa (PSB), o Cabelo do
Povão, deixou as lágrimas
caírem de seus olhos ao
relembrar sua história de
vida, até assumir o cargo de
prefeito interino de Francisco Alves. Vindo de uma
família pobre, o político
chegou pedir esmola, mas
mesmo nas adversidades
conseguiu superar os obstáculos da vida.
Cabelo contou para reportagem do jornal Umuarama Ilustrado, que sua
infância foi pobre ao ponto de passar fome, pediu
esmola, trabalhou como
sorveteiro, boia-fria até
chegar a vida política em
1996, por meio do vereador
Joaquim Palmeira da Costa
(PSDB), este falecido em
1997 em um acidente entre
Ortigueira e Ponta Grossa,
na BR-376. “Minha vida
foi muito difícil, vim de
uma família muito pobre
(momento em que o político
deu uma pausa e segurou
a emoção). E por isso que
nunca fugi das minhas origens na vida política, sempre trabalhando para os
que mais precisam”, disse.
Em sua primeira eleição
como vereador, em 1996,
Cabelo teve 381 votos e seguiu se elegendo por mais
quatro mandatos, quanto
teve uma interrupção de
sua candidatura. Porém
neste período ele elegeu
sua esposa, Rose do Cabelo,
em mais dois mandatos.
Em 2021 Liomar voltou
a ocupar uma cadeira de
vereador, quando quanto foi
eleito presidente da câmara
e consecutivamente, pela
legislação vigente, o cargo
de prefeito interino.
“Não estou aqui como
prefeito votado pelo povo,
estou aqui pois Deus me
colocou. Sou vereador e
presidente da câmara,
mas justiça determinou e
assumi. Garanto para a
população de Francisco
Alves, que estou preparado
para tal cargo e trabalharei
arduamente até a próxima
determinação da Justiça
Eleitoral”, disse Cabelo.
Como prefeito, o político
ressaltou que busca focar
em melhorar o bom legado
deixado pelo ex-prefeito
Alírio Mistura, na saúde,
educação e assistência
social. “Estou como prefeito
para trabalhar para todos,
mas tenho um olhar especial para os que mais precisam. Já começamos o ano
com uma reforma de ponte,
estamos em contato com
médicos (pediatras e ginecologistas) para atender

União
Para seguir o desenvolvimento do município, o prefeito interino ressaltou que precisa
do apoio de todos. “O prefeito não faz nada
sozinho, pensando no bem da comunidade de
Francisco Alves, é preciso a unidão da equipe de
secretariados, dos servidores e da Câmara de
Vereadores. Sempre pensando no bem comum
da nossa cidade”, exclamou Cabelo do Povão.

Vindo de uma família pobre, Cebelo do Povão chegou pedir esmola, mas mesmo nas adversidades conseguiu superar os obstáculos da vida

Cabelo do Povão sempre acompanhou a execução de obras e outros serviços no município

Correligionário senta na cadeira do prefeito Cabelo do
Povão em clima amistoso

Vários amigos estão indo à Prefeitura cumprimentar o prefeito interino Cabelo

na cidade, como também,
realizando uma tomada de
preço para aquisição de
aparelho de raio-x. Quero
cumpri meu dever de tra-

balhar para um legado visando as futuras gerações.
Não vou ficar um minuto
se sem olhar para nossa
comunidade”, noticiou.

Deputados interrompem recesso e realizam
sessão plenária na próxima semana
Os deputados estaduais
irão se reunir, de forma
extraordinária, durante o
recesso legislativo a partir
da próxima segunda-feira
(11) quando será realizada
sessão plenária. O pedido
da convocação partiu do
governador Carlos Massa
Ratinho Junior que enviou
ofício para o presidente da
Assembleia Legislativa do
Paraná, deputado Ademar
Traiano (PSDB), solicitando
sessões extraordinárias no
período de 11 a 19 de janeiro
para a votação da mensagem
nº 01/2021.
O ato da convocação extraordinária foi formalizado
pelo presidente da Assem-

bleia e publicado em Diário
Oficial desta sexta-feira.
“É urgente e de relevante
interesse público a apreciação da matéria, pois é
fundamental que as deliberações aconteçam o mais
rapidamente possível para
que a Administração Pública
possa planejar de maneira
adequada o retorno das
aulas no sistema de ensino”,
justificou.
Conforme determina o
artigo 2º § 4º do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Paraná e artigo 61
da Constituição do Estado, a
convocação extraordinária
“somente deliberará sobre
matéria objeto da convoca-

ção, vedado o pagamento a
Deputados, a qualquer título,
pela realização das sessões”.
A sessão na próxima
segunda-feira terá início às
14h30, com transmissão ao
vivo pela TV Assembleia canal aberto 10.2 e 16 pela Claro Net, site e redes sociais do
Legislativo. Os trabalhos de
segunda-feira serão os primeiros a serem realizados
no sistema de deliberação
misto, conforme resolução
aprovada pelos deputados e
promulgada pelo presidente
Traiano ao final de 2020, e
poderá contar com a presença de até 25 deputados
no plenário da Assembleia
Legislativa.

Como prefeito, Cabelo busca focar nas melhorias da saúde, educação e assistência social
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Seis homens morrem durante
confronto com a PM em Cianorte

Por causa do confronto o trânsito ficou parcialmente interditado na rodovia por mais de 5
horas (foto Programa Hora da Notícia)

Seis homens morreram
durante um confronto com
a Polícia Militar (PM) na
PR-323, bem próximo ao
portal de acesso a Cianorte,
na madrugada deste sábado (9).
Segundo a PM o incidente ocorreu após uma
denúncia de que o grupo
seguia para Jussara, distante a 17 km de Cianorte,

para praticar um roubo a
uma residência.
Durante patrulhamento
uma equipe da Rotam localizou o veículo dos suspeitos,
que teriam começado a
atirar durante a tentativa de
abordagem, segundo a PM.
Teria havido intensa troca
de tiros que culminou na
morte dos seis suspeitos, segundo a PM. Pelo menos 51

disparos foram efetuados.
Os mortos estavam em
um Chevrolet Corsa Wind
de 2 portas, com placas de
Sarandi. Quatro dos suspeitos morreram ainda dentro
do veículo e outros dois em
matagal as margens da
pista. Nenhum policial ficou
ferido.
Segundo a Polícia Civil,
quatro dos mortos já foram

Segundo a PM os suspeitos seguiriam para Jussara para realizar um assalto (foto Programa
Hora da Notícia)

identificados, mas nos nomes não foram divulgados
até o fechamento da edição.
Um deles seria um morador
de Cianorte, de 18 anos,
com diversas passagens
por tráfico e roubo. A princípio haveria menores de
idade entre os suspeitos. O
caso será investigado pela
Polícia Civil.
De acordo com a polícia,

com o grupo teria sido
apreendido três revólveres,
uma pistola e um simulacro.
Dentro do carro também foi
encontrada uma mochila
contendo faca, corda e drogas, segundo a polícia. Por
causa do confronto a pista
sentido a Maringá ficou
interditada entre às 3 horas
e às 8h30 deste sábado.
A Polícia Militar deve

Condutor embriagado bate carro em poste na saída para Xambrê
Um homem de 50 anos
foi preso em flagrante acusado de embriaguez ao
volante após bater o carro
que conduzia em um poste

na saída para Xambrê,
em Umuarama, segundo a
Polícia Militar.
O incidente foi durante a
noite de sexta-feira (8) e ao

ser realizado o exame de alcoolemia apresentou resultado de 0,53 miligramas de
álcool por litro de sangue. O
condutor foi encaminhado

para a delegacia da Polícia
Civil.
Aos policiais o homem
teria contado que bebeu
três garrafas de cerveja

antes de dirigir e por isso
acabou perdendo o controle
do carro e batido no posto.
O veículo foi recolhido ao
pátio do 25º BPM.

Balanço de 20 dias do Verão
Consciente aponta redução
de ocorrências e afogamentos

GM apreende motos com
mais de R$ 66 mil em débitos

Os 20 primeiros dias a
operação Verão Consciente
no Litoral registraram queda nas ocorrências policiais
e no número de afogamentos. Balanço foi apresentado
pelo secretário da Segurança Pública e coordenador da
operação, Romulo Marinho
Soares, ao vice-governador
do estado, Darci Piana, em
Matinhos (PR), na sextafeira (08).
No comparativo com a
temporada anterior, a redução foi de 15,6% em casos de
perturbação do sossego e de
40,1% em furtos. Na areia,
os 91 Postos de Guarda-Vidas do Corpo de Bombeiros
registraram queda de 27%
dos casos de afogamentos.
O vice-governador Darci
Piana destacou que todo o
planejamento e aplicação de
profissionais e agentes está
sendo o diferencial para
o bom andamento desses
primeiros 20 dias do Verão
Consciente. “Os resultados
foram excelentes, todos os
índices caíram. Este foi um
dos melhores planos de verão que tivemos nos últimos
anos no Paraná”, apontou.
ADEQUAÇÃO
Os serviços e atividades
voltadas aos veranistas
foram readequados para
a temporada de verão por
conta das medidas de distanciamento social, sem
deixar de garantir segurança, saúde e demais serviços
públicos para a população
nesta época do ano. Policiais, agentes de saúde,
profissionais de educação
física e outros servidores
atuaram juntos para orientar a população a respeitar
as medidas sanitárias esta-

Em uma operação de
fiscalização de trânsito
a Guarda Municipal
apreendeu nove motocicletas que juntas
acumulam débitos de
R$ 66.555,08. A ação
foi realizada entre às
16h30 e 23 horas em
diversos pontos da cidade. Todos as motos
recolhidas foram levadas para o pátio do 25º
BPM.
Segundo a GM, o objetivo da fiscalização
era tirar de circulação
motocicletas comumentemente conhecidas
como ‘B.O.’, motocicletas estas com muitos
débitos e utilizadas imprudentemente. Foram
recolhidas ao pátio do
25º BPM as seguintes:
Honda/CG 125 Titan KS,
Loanda / PR, 2001/2002,
cor prata, somando o
total de R$ 2.122,65 em
débitos; Honda/CBX
2 5 0 T w i s t e r, C a m p o
Mourão / PR, 2006/2006,
cor prata, somando o
total de R$ 3.410,79 em
débitos; Honda/Biz 125
KS, Umuarama / PR,
2007/2008, cor amarela,
somando o total de R$
871,70;
Ya m a h a / Y B R 1 2 5
K, Umuarama / PR,
2001/2002, cor preta,
somando o total de R$
1.523,10 em débitos;
Honda/CG 125 Fan KS,

belecidas no Estado.
“Por esses resultados vemos que está sendo possível
fazer um Verão Consciente,
com segurança, saúde e todos os serviços necessários
para que o cidadão paranaense tenha os melhores
recursos do Estado à disposição”, disse o secretário
Marinho.
“Nossos policiais foram
mais preparados e qualificados para fazer frente
à criminalidade e estão
fazendo isso com muita
eficiência, orientando e
conscientizando sobre a
importância das medidas
de segurança.”, reforçou o
subcomandante-Geral da
PM, coronel Hudson Leôncio
Teixeira.
MAIS RESULTADOS
As unidades especializadas da PM também tiveram
resultados expressivos. O
Batalhão de Polícia Militar
de Operações Aéreas (BPMOA) fez 15 atendimentos
a vítimas de acidentes e
afogamentos e prestou 21
apoios ao Corpo de Bombeiros e em resgates aeromédicos. O Batalhão de
Polícia Ambiental-Força
Verde (BPAmb-FV) promoveu operações integradas
na Ilha do Mel e também
com embarcações para combater crimes ambientais
e fiscalizar embarcações
clandestinas.
A Polícia Civil reforçou
equipes e intensificou diligências e investigações para
elucidar crimes. Segundo o
delegado-geral, Silvio Rockembach, desde o início do
verão até agora a instituição
está com 100% de elucidação
de crimes no Litoral.

Goioere / PR, 2012/2012,
cor preta, somando o
total de R$ 1.882,78
em débitos; Honda/CG
160 Titan, Umuarama
/ PR, 2018/2018, cor
vermelha, somando o
total de R$ 3.467,16 em
débitos; Honda/CG 125
Titan KS, Umuarama
/ PR, 2001/2001, cor

vermelha, somando o
total de R$ 25.018,72 em
débitos;
Honda/Cg 150 Titan
KS, Paranavai / PR,
2004/2004, cor vermelha, somando o total de
R$ 28.258,18 em débitos; Honda/Cb Twister
250 cc, ano 2019, não
registrada, sem placa.

divulgar uma nota a respeito do incidente ainda no
sábado.
Os corpos foram levados
para o Instituto Médico
Legal (IML) de Campo Mourão. Uma perita da Polícia
Criminalística de Maringá
esteve no local coletando
informações. A Polícia Rodoviária Estadual realizou
o controle do trânsito.

REGIÃO

Ladrões
rendem
condutora e
roubam R$
16 mil em
dinheiro em
Terra Roxa
Uma mulher foi
rendida por um
homem armado
com uma pistola e
teve R$ 16 mil em
dinheiro roubado
além de telefone
celular e documentos, durante a noite
desta sexta-feira
(8), em Terra Roxa,
segundo a Polícia
Militar.
De acordo com a
PM, a vítima relatou que transitava
com seu veículo
pela rua José Teixeira Ervilha quando um homem saiu
de um matagal,
usando capacete e
máscara, portando
uma arma de fogo,
a abordou e deu
voz de assalto.
Ainda segundo
a PM, a vítima contou que o criminoso
pegou sua bolsa
que continha uma
carteira com 180
dólares, R$ 80, um
registro de nascimento e um registro de separação
judicial, além de R$
16 mil em espécie e
um celular Iphone
11.
Segundo a PM,
na sequência teria
aparecido um segundo homem em
uma moto que deu
fuga ao ladrão.
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São Paulo quer reencontrar vitória e paz
contra Santos que pensa na Libertadores
São Paulo (AE) - Apresentação abaixo do esperado, bate-boca de Fernando Diniz e derrota com
resultado expressivo para
o Red Bull Bragantino, por
4 a 2. Depois de amargar
sua pior apresentação no
Brasileirão, o São Paulo
precisa ganhar do Santos
neste domingo, às 16 horas,
no Morumbi, para reencontrar a paz após dois jogos
sem vitórias. Ainda com
desfalques ofensivos, o líder quer explorar o fato de
os santistas estarem com
a Libertadores na cabeça
e focados no Boca Juniors.
O São Paulo enfrenta a
sequência de jogos na qual
mais sofreu neste Brasileirão. No primeiro turno,
perdeu pontos contra Bragantino, Santos, Internacional e Coritiba. Empatou
com ambos. Agora, iniciou
ainda pior, com derrota no
interior paulista.
A ordem é colocar a
cabeça no lugar e atacar
o Santos para não repetir
aquela série de insucessos.
Desta vez, ainda há o duelo
com o Athletico-PR, adiado
no primeiro turno e não
menos complicado, em
Curitiba, após o clássico.
Diniz segue com pro-

Alves. A expectativa é
grande também pelo
retorno de Juanfran na
lateral direita. O espanhol não disputou o último jogo por “problemas
pessoais” com o visto de
trabalho.
O São Paulo espera
manter o desempenho recente contra os oponentes. São quatro clássicos
sem derrotas, com duas
vitórias e dois empates.
No Morumbi, palco do
duelo deste domingo, o
São Paulo ganhou as úl-

timas três vezes. Sem
Luciano, Diniz aposta no
bom momento do jovem
Brenner.
Com a cabeça no jogo
de volta das semifinais
da Libertadores, quarta-feira, diante do Boca
Juniors, o técnico Cuca
deve preservar seus titulares. Marinho e Soteldo
acusaram o desgaste físico logo após o 0 a 0 na
Bombonera e devem ser
poupados. Até mesmo os
mais jovens vêm sentindo
a maratona de partidas.

MELHOR DO TIME

Time do São Paulo quer se recuperar para manter o sonho do título

blemas para armar o São
Paulo. O atacante Luciano
ainda se recupera de inflamação na perna esquerda
e Bruno Alves está suspenso, assim como Tchê Tchê,
com quem teve discussão
áspera com treinador e

que acabou expulso em
Bragança Paulista.
Na quinta-feira, o
volante ignorou a discussão com Diniz e apenas pediu desculpas à
torcida pela expulsão.
É ausência, mas o titu-

lar Luan volta à equipe
no clássico. Na defesa,
Arboleda deve iniciar
o jogo depois de ficar
na reserva diante do
Bragantino, ao lado de
Diego Costa, possível
substituto de Bruno

Cuca afirmou que vai pensar “no melhor
para o Santos”. E, no momento, estar inteiro
diante dos argentinos é a prioridade. Depois
de perder a posição por causa da covid-19, o
goleiro João Paulo vê os papéis se inverterem
com o teste positivo de John Victor. O goleiro
joga o clássico e já “treina” para a decisão com o
Boca Juniors. Como John ficará em isolamento,
ele ganha a chance de recuperar a posição. O
Santos não foi bem nas partidas que poupou
suas principais peças neste segundo turno
do Brasileirão. Foi goleado por 4 a 1 para o
Flamengo e levou 1 a 0 do Vasco. Mesmo ciente
que precisa seguir pontuando para não se distanciar do G6, Cuca sabe que não pode arriscar
perder peças importantes.

Com Rogério Ceni questionado, Flamengo
precisa ganhar e jogar bem frente o Ceará

Para sonhar com o título, Inter
busca 5ª vitória seguida em
revanche com o Goiás

Rio (AE) - Rogério Ceni
completa dois meses de
Flamengo neste domingo.
Mas, sem motivos para
comemorar. Amargou eliminações na Libertadores
e Copa do Brasil e chega
para o duelo com o Ceará,
às 16 horas, no Maracanã,
sob questionamento. O
time precisa ganhar para
se manter vivo na briga
pelo título e jogar bem
para aliviar as cobranças
sobre o treinador.
A metodologia de trabalho do comandante foi
questionada após os dois
últimos tropeços. Depois
de um 0 a 0 com o Fortaleza, conselheiros ficaram
bastante irritados após a
virada sofrida diante do
Fluminense. A reclamação
é, sobretudo, pela “falta
de disposição” de alguns
titulares e a inoperância
ofensiva.
Para piorar a situação
do atual técnico, torcedores fazem coro nas redes
sociais para Jorge Jesus
deixar o Benfica e voltar
ao clube. O português ganhou tudo em 2019 e já
deixava saudades desde
a época de Domenèc Torrent, demitido para a vinda

Porto Alegre (AE) - O
Internacional demorou,
mas embalou sob o comando de Abel Braga.
Ganhou os últimos quatro
jogos no Brasileirão e pretende se vingar do Goiás,
às 18h15 deste domingo,
no Beira-Rio, para voltar
de vez à briga pelo título
com o São Paulo. São seis
pontos de diferença para
o líder.
Artilheiro do Brasileirão
com 16 gols em 25 partidas,
Thiago Galhardo cumpriu
suspensão diante do Ceará
e retorna. Ele está empolgado após “desencantar”
diante do Bahia, há duas
rodadas, e espera embalar
com Abel Braga.
Galhardo vinha atuando mais recuado com
Abel justamente para
aproveitar a boa fase
de Yuri Alberto. Como o
jovem atacante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o artilheiro
jogará novamente mais
avançado, perto do gol.
O Inter podia estar melhor na tabela não fosse
a derrota para o então
lanterna Goiás, no primeiro
turno, e até hoje bastante

Rogério Ceni eﬆá na corda bamba e só se salva se o time
ganhar e jogar bem

de Ceni. O muro da Gávea
foi pichado na sexta-feira
com um pedido: “Fora RC”.
Alheio às cobranças,
Ceni tem mais uma missão
no time carioca: provar
que ainda tem o elenco

na mão. Dizer que o time
“perdeu por causa dos
erros individuais” diante
do Fluminense, pode não
ter caído bem.
Os dois tropeços seguidos custaram cinco pontos

do Flamengo e tiraram
a chance de a equipe depender de suas próprias
forças. Os cariocas estão
sete pontos atrás do líder
São Paulo, com um jogo a
menos e o confronto direto.
Agora, o discurso é
de volta às vitórias em
sequência. “Se a gente
quer ser campeão, tem de
vencer, não tem outro resultado a não ser vencer”,
enfatiza o atacante Bruno
Henrique, já imaginando um duelo semelhante
ao clássico. “A equipe do
Ceará com certeza vai vir
da mesma forma que o Fluminense veio. Até bizarro
falar isso, mas o Fluminense estava batendo falta do
meio campo, jogando na
bola parada.”
O atacante garante que
o time já superou o tropeço
diante do Fluminense.
“Não estamos abalados.
A gente fica triste quando
perde, nosso time é um
grupo experiente e que
quando acontece essas
coisas chateia todo mundo”, disse o atacante. “A
gente tem que pensar no
próximo jogo, não tem que
deixar se abater, temos
jogos ainda pela frente.”

lamentada em Porto Alegre.
Naquele jogo de Goiânia,
os donos da casa tiveram
um jogador expulso com
somente quatro minutos e
ainda conseguiram ganhar.
A perda desses três pontos é considerada a maior
zebra do Inter. Naquele
jogo, foram muitas chances
criadas e desperdiçadas.
Agora, a ordem é ter capricho quando as oportunidades aparecerem, sobretudo
após a ascensão do time
esmeraldino.
Além de Yuri Alberto, o
Inter terá um desfalque de
peso. Desafogo do time, o
meio-campista Edenílson
também cumprirá suspensão no Beira-Rio. Forte na
marcação, o jogador vira
e mexe aparece no ataque
dando assistências e anotando gols.
Sem seu curinga, Abel
aposta no jovem Praxedes.
O goleiro Marcelo Lomba
faz tratamento intensivo no
joelho para estar apto Caso
não se recupere, o Inter
terá de usar o jovem goleiro
Daniel, já que Danilo Fernandes está machucado.
Uendel, também lesionado,
é outro desfalque.

Sem treinos presenciais, categorias abaixo do sub-17 usam gincanas e palestras
São Paulo (AE) - A pandemia do coronavírus tem
levado futuros jogadores
de futebol a passar meses
seguidos distante dos gramados e ligados em telas
ou monitores. Sem poder
frequentar os centros de
treinamento dos clubes
por questões de segurança, jogadores das categorias de base com idades
até 15 anos têm mantido a
rotina de trabalhos online.
E os times capricham para,
ao mesmo tempo, fornecer
conteúdos relevantes e
atrativos, inclusive com
gincanas gastronômicas.

Depois de a covid-19 paralisar todas as atividades
do futebol em março, em
setembro o calendário de
competições sub-17 e sub20 foi restabelecido. No entanto, garotos com idades
inferiores continuam sem
a agenda de torneios e só
fazem atividades em casa
em plataformas online.
O conteúdo tradicional
envolve a realização de
exercícios físicos e a exibição de vídeos para a
orientação de conceitos
táticos.
Para não deixar os trabalhos caírem na mesmice,

as equipes têm buscado incrementar os treinos online. Palestras de jogadores
profissionais, debates com
psicólogos e até concursos
ganharam espaço.
O Atlético-MG identificou que os 200 garotos
que estão afastados dos
treinos precisavam se sentir mais próximos uns dos
outros. A falta da convivência diária levou o clube
a incrementar os vídeos
com outras atividades.
Além da tradicional lista
de exercícios e trabalhos
com bola para serem feitos no quintal de casa, há

outras atrações.
“Criamos um exercício de interação em que
os jogadores mostram o
preparo dos pratos de que
mais gostam. Fizemos
até um livro de receitas
com comidas regionais de
várias partes do Brasil”,
disse ao Estadão o coordenador das categorias
de base, Júnior Chávare.
“Tudo isso é importante
até para a parte emocional
dos garotos e para nós, do
clube, nos aproximarmos
da família. A gente não
se preocupou só com o
futebol.”

Os garotos do Atlético-MG têm recebido atenção especial da equipe de
psicólogos e assistentes
sociais do clube. Além
disso, outra iniciativa foi
organizar palestras com
jogadores do time profissional. O intuito é reforçar
a ligação dos meninos com
os atletas e até mesmo a
necessidade da dedicação
contínua nesta etapa para
não prejudicar o futuro
profissional.
“O treinamento que eu
mais venho fazendo é o
físico, mas os trabalhos
com bola e as atividades

táticas também estou fazendo bastante. Acho que
não há muita diferença na
dose entre os trabalhos”,
explicou o goleiro Flávio
Daniel, de 14 anos. Em
vez de treinar no CT do
clube em Vespasiano (MG),
ele está com a família em
Americana (SP).
No Palmeiras, o esforço
tem sido parecido. O clube reforçou os trabalhos
online com palestras de
outras áreas. Em vez de
somente profissionais do
futebol, até pedagogos foram chamados para variar
o conteúdo.
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IFÉRIAS

Vou viajar. E agora? O que faço com
o meu pet? Conﬁra dicas de especialistas
O mundo petfriendly é
uma realidade e durante
as férias de verão muitos
lugares, como hotéis, restaurantes, companhias
aéreas e rodoviárias,
tem se organizado para
receber cada vez mais
gatos e cães. Mas, antes
de sair é importante se
programar e pensar se o
pet será parte dos planos
ou não.
Pensando nisso, a médica veterinária e coordenadora de comunicação
científica da Royal Canin
Brasil, Priscila Rizelo,
destaca pontos importantes a serem avaliados
nesse período, os quais
buscam garantir o bem
-estar e a saúde do pet.
“Sabemos que durante
o verão é comum que as
pessoas estejam mais
ativas para fazer determinados passeios na companhia da família e dos pets,
porém, além do animal
passar por um check-up
veterinário, é importante
que os tutores estejam
atentos às exigências
regulamentares para
transportes terrestres e
aéreos, e que o local escolhido não possua nenhuma espécie de parasita ou
que o pet esteja protegido
contra eles,” explica a
Dra. Priscila.

Viajando com o pet:
• Busque não alterar a rotina do animal (horários de alimentação,
passeios e brincadeiras, por exemplo).
• Caso o seu destino seja a praia, certifique-se dos cuidados especiais
com alguns tipos de parasitas. Informe-se previamente com o Médico-Veterinário de sua confiança e lembre-se que em muitas praias a permanência
de animais de estimação é proibida.
• Mantenha sempre água limpa e fresca à disposição.
• Fique atento ao piso quente, que pode queimar as patas e causar sofrimento aos animais. Também atente ao calor que ele sente quando exposto
ao sol, principalmente os gatos e cães de pelos longos e braquicefálicos,
de focinhos achatados, como: Pug, Bulldog Inglês, Bulldog Francês, Boston
Terrier, Pequinês, Boxer, Dogue de Bordeaux e Shih Tzu.
• Busque mantê-los em locais frescos, com sombra e vento para ajudar
a controlar a temperatura corporal dos pets. Nessa época do ano, os pets
tendem a preferir deitar-se em superfícies frias ao invés das caminhas de
tecido mais quentes, porém as opções devem estar sempre disponíveis
para escolha deles.
• Espalhe potes com água pela casa e fontes de água corrente para
os gatos. Adicionar algumas pedras de gelo na água ajuda a deixá-la mais
fresca e pode ser divertido, caso os pets queiram brincar com elas.
• Além disso, a alimentação também pode ajudar a manter os pets
hidratados no calor. Os alimentos úmidos possuem alto teor de água em
sua composição e, por isso, aumentam a quantidade de água ingerida pelos
pets. Incluir alimentos úmidos na rotina de alimentação dos pets, junto com
o alimento seco, é conhecido como mix-feeding ou alimentação combinada.
Podem ser oferecidos de forma única em um comedouro separado da
alimentação seca, preferido pelos gatos, e/ou combinados com alimentos
secos como é muito bem aceito pelos cães.
• Se for viajar de carro, passeie com o animal antes de ele entrar no
veículo para que ele faça suas necessidades. Além disso, o ideal é que o
animal se acostume com o movimento do veículo antes de iniciar o percurso.
• Não é indicado que o animal seja alimentado antes das viagens e
durante o trajeto, já que eles podem ficar enjoados.
• Nunca deixe o pet solto dentro do carro. O recomendado é utilizar
caixa de transporte adequada ou, para cães, cinto de segurança próprio.
• Não permita que o animal coloque a cabeça para fora da janela, pois
isso pode causar machucados no caso de impacto com insetos ou pedras.
• Vale lembrar que o pet deve estar devidamente identificado com
plaquinha na coleira ou microchip, além de estar em dia com vermifugação,
vacinações, antipulgas/carrapatos.

Antes de sair é importante se programar e pensar se o pet será parte dos planos ou não

Eu viajo e o pet fica:
Para quem não tem a intenção de viajar com seu pet veja a série de cuidados:

• Não deixe o animal sozinho durante o período em que estiver ausente. Disponibilizar
alimento e água não garante que ele estará bem durante a ausência dos tutores. O simples
fato de ele estar sozinho em casa já gera um grande estresse no animal, que sentirá falta
da rotina da família, da presença física das pessoas, das brincadeiras e carinho.
• É recomendado buscar um serviço profissional especializado, dentre eles hotéis para
animais, ou pet-sitters que visitem a residência diariamente e amenizem a ausência da
família, além de zelar pelos cuidados de saúde e bem-estar do pet.
• Para os gatos, vale lembrar que os bichanos, de forma geral, são pets mais sensíveis
a estresse e que a saída do seu ambiente e de sua rotina muitas vezes é traumática. Os
gatos se sentem mais seguros quando permanecem em casa, em seu ambiente, com uma
pessoa de confiança ou um profissional especializado para prestar os cuidados durante a
ausência do tutor.
• Caso decida deixar o pet em algum hotel ou com alguém, é importante entender
se o local é adaptado para recebê-lo, garantindo sua saúde, segurança e bem-estar.
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Filmes

Será mesmo?

Especula-se que Maju
Coutinho poderá apresentar o “Fantástico” ao
lado de Tadeu Schmidt
enquanto isso, Poliana Abritta voltaria a
ser correspondente em
Nova York. No lugar de
Maju Coutinho frente ao
“Jornal Hoje” entraria
César Tralli. Tudo isso
no segundo semestre
deste ano. Lembrando
que nada foi confirmado.
É esperar e conferir.

Homenagem a Chico Anysio

No episódio de encerramento desta temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”, vai ao ar uma surpresa
realizada pela equipe do programa a Bruno Mazzeo, filho
do humorista, durante as gravações, emocionando o ator
e reverenciando o legado do criador do programa. Dona
Escolástica (Cininha de Paula) entra em sala anunciando, que já está tudo pronto para homenagear a pessoa
mais importante da história da “Escolinha do Professor
Raimundo”. Todos aplaudem o fundador da Escolinha
no momento em que Ptolomeu (Marcelo Serrado) coloca
na parede um quadro de Chico Anysio. Com carinho e
relembrando outros icônicos personagens do humorista,
os alunos cantam uma paródia da música da abertura do
programa. “Meu pai dizia que a 'Escolinha' seria sucesso
em qualquer época que fosse ao ar. Então, tenho certeza
de que está muito feliz. A importância do meu pai para a
televisão e na minha vida é enorme" comentou Bruno Mazzeo após as gravações. No ar, hoje à tarde na tela da Globo.

(A programação de filmes está sujeita à alterações
sem aviso prévio)

Foto: Betty Faria e
Othon Bastos / Marília
Cabral-RG
1) Os atores Betty
Faria e Othon Bastos
fizeram par romântico
interpretando Elvira e
Garcia em qual dessas
novelas?
a) “Império”
b) “Avenida Brasil”
c) “Joia Rara”
d) “A Força do Querer”
2) Qual dessas atrizes estrelou a minissérie “Um
Só Coração”, exibida pela Globo?
a) Betty Lago
b) Nicette Bruno
c) Ana Paula Arósio
d) Giovanna Antonelli
3) Depois de algum tempo afastada da televisão
brasileira, Bruna Lombardi voltou à cena em "O Quinto
dos Infernos". Como se chamava a sua personagem
nesta minissérie?
a) Manoela
b) Inês
c) Branca
d) Carlota

Estrela

4) Em qual dessas produções, Claudia Abreu interpretou a personagem Chayene?
a) “Geração Brasil”
b) “A Lei do Amor”
c) “Três Irmãs”
d) “Cheias de Charme”

Rebateu

5) Qual desses atores foi o astro da série “Um Maluco no Pedaço”?
a) Ashton Kutcher
b) Tom Cruise
c) Will Smith
d) Michael Douglas

Marina Ruy Barbosa posou para um ensaio fotográfico
e surpreendeu com novo visual criado especialmente para
este trabalho. Os cabelos naturalmente ruivos estavam
cacheados e surpreendeu porque os cachos valorizaram
ainda mais a beleza da atriz.
Sheila Mello não deixou por menos e rebateu a crítica
maldosa feita por uma internauta quando ela postou foto
do namorado, João Souza, ao lado de sua filha, Brenda,
que é fruto do casamento com Fernando Scherer. “Jura que
está preocupada com a Brenda? Caso sim, tem uns boletos
ótimos mensais para a formação dela (...) Só mandar o
endereço de e-mail que te passo”, escreveu a musa.

Na Netﬂix

Bruno Gagliasso assinou contrato com a Netflix e assim
deverá aparecer numa das próximas produções da plataforma, lembrando que os trabalhos no cenário artístico
brasileiro seguem em ritmo lento, ditado pela pandemia.

Para 2022

Custavo Reiz apresentou a sinopse de “Fuzuê” para
a direção da Globo. A novela foi aprovada, mas devido à
pandemia deverá estrear somente em 2022.

Desabafo

Numa conversa com
seguidores, Marília Mendonça contou que emagreceu graças a seu esforço, e
não ao dinheiro. E mais, a
cantora falou sofre ataques sofridos e que constantemente é desrespeitada por homens e mulheres,
mas que aprendeu a lidar
com a situação. “Eu resolvi
falar e vou falar sempre,
não porque eu tô magoadinha. Eu já passei dessa
fase. Mulheres (digo com
propriedade) e alguns
homens me desrespeitam
desde quando me entendo
por Marília Mendonça:
gorda, feia, mal vestida,
mal cuidada (...) Eu tô aqui
para ajudar pessoas”.

40 anos

Para comemorar os 40
anos do SBT, a direção da
emissora está pensando de
colocar no ar, em agosto o
“Festival SBT – 40 Anos”,
mostrando momentos
das melhores atrações do
canal nestas quatro décadas. O mesmo aconteceu
quando o SBT completou
30 anos.

Novelas da Record
TV

“Gênesis” estreia na
noite do próximo dia 19 e a
Record TV não está perdendo tempo. Se tudo de
certo, em fevereiro começa
a produção da novela “Rei
Davi”.

(Respostas: 1-d / 2-c / 3-c / 4-d / 5-c)

Folga na praia

Patrícia Poeta aproveitou as folgas de final de
ano para retocar o bronzeado. A apresentadora
mostrou algumas fotos nas quais aparece de
biquíni e muito descontraída na areia. Os seguidores elogiaram bastante a jornalista.

Mostrando o dia a dia

Bárbara Evans submeteu-se a uma lipoaspiração nos braços e um dia após o procedimento
mostrou o resultado aos seguidores, sendo que a
intenção da modelo é mostrar mesmo a evolução
de sua recuperação, dia a dia.

Bad Boys II
(Bad Boys II) 12h45, na Record, EUA, 2003. Direção
de Michael Bay. Com Will Smith, Gabrielle Union. Os
detetives da Narcóticos Marcus Burnett e Mike Lowrey
são designados para investigar a proliferação do ecstasy
na cidade de Miami. As investigações os levam a um alvo
maior, Johnny Tapia, um traficante cuja ambição de tomar
conta do tráfico na cidade inicia uma verdadeira guerra
sangrenta contra criminosos russos e haitianos. Em
meio a esta situação, Lowrey passa a se interessar por
Syd, irmã de Burnett, o que põe a amizade dos detetives
à prova.
Os Guardiões
(Zashchitniki) 14h20, na Globo, EUA, 2017. Direção de
Sarik Andreasyan. Com Alina Lanina, Sanzhar Madiyev.
Em plena Guerra Fria, uma organização secreta chamada “Patriota” recrutou um grupo de super-heróis russos,
modificando o DNA de quatro indivíduos, com o objetivo
de defender o país de ameaças sobrenaturais. Arsus,
Khan, Ler e Xenia representam os diferentes povos que
compõem a União Soviética e mantêm suas identidades
bem guardadas para também não expor aqueles que têm
a missão de proteger.
Mad Max: Estrada da Fúria
(Mad Max: Fury Road) 22h50, na Globo, Austrália,
EUA, 2015. Direção de George Miller. Com Courtney Eaton, Tom Hardy. Após ser capturado por Immortan Joe,
um guerreiro das estradas chamado Max se vê no meio
de uma guerra mortal, iniciada pela imperatriz Furiosa
na tentativa de salvar um grupo de garotas. Também tentando fugir, Max aceita ajudar Furiosa em sua luta contra
Joe e se vê dividido entre mais uma vez seguir sozinho
seu caminho ou ficar com o grupo.
Inimigo do Estado
(Enemy Of The State) 00h50, na Globo, EUA, 1998. Direção de Tony Scott. Com Gabriel Byrne, Gene Hackman,
Jason Lee, Will Smith, Jon Voight, Stuart Wilson. Congressista é assassinado por um órgão do governo, logo após ter
se declarado radicalmente contra uma lei que, em nome
da segurança nacional, permitiria que houvesse uma total
invasão de privacidade. Mas acidentalmente o crime é
filmado e o dono da gravação, vendo-se ameaçado, coloca
a prova do crime na sacola de compras de um advogado
e, deste momento em diante, sua vida se transforma num
verdadeiro inferno.
Celular
(Cell) 02h45, na Globo, EUA, 2016. Direção de Tod
Williams. Com Samuel L. Jackson, John Cusack, Isabelle
Fuhrman, Stacy Keach, Owen Teague, Erin E. Burns.
Quando um sinal de misterioso telefone celular provoca
caos apocalíptico, um artista decide se reunir com seu
jovem filho na Nova Inglaterra. Baseado no livro de Stephen King.
Um Cara Quase Perfeito
(Man About Town) 02h45, na Bandeirantes, EUA, 2005.
Direção de Jack Blinder. Com Ben Affleck, Rebecca Romijn. O agente de Hollywood Jack Giamoro é extremamente
dedicado ao trabalho e acaba negligenciando a esposa,
Nina. Quando descobre que Nina está saindo com um ator
novato, Giamoro começa a escrever um diário, revelando
tudo sobre suas vidas profissional e pessoal. O diário

Áries
Procure compreender melhor seus
colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida. Em uma
situação de eﬆresse, fale baixo e procure palavras sensatas e coerentes.

Libra
Cuidado com as aventuras que aparecerem nos próximos dias. Não esqueça que você tem responsabilidades
com sua família e também em seu
emprego. Não jogue tudo pela janela!

Touro
Tente eﬆabelecer um equilíbrio. Evite
confusões. Faça cada coisa no seu
devido tempo. Procure ser mais prático e observador. Siga sua intuição.
Dê mais atenção a sua família.

Escorpião
Com calma as dificuldades na vida
doméﬆica poderão ser superadas.
Cuidado para não magoar seus
companheiros de trabalho. Todas
as pessoas possuem valor naquilo
que fazem.

Gêmeos
Ponha em prática as suas ideias,
mas cuidado com os falsos amigos.
Dê o melhor de si mesmo. Vai se surpreender com os resultados. Hora de
olhar para frente e acreditar no futuro.

Sagitário
Neﬆe dia você pode se sair bem se
adotar uma atitude otimiﬆa. Momento
excelente para eﬆudos, amor e contatos pessoais. Preﬆe mais atenção
em sua saúde. Não cometa excessos.

Câncer
Momento em que terá o máximo
sucesso desde que saiba agir de maneira mais prática e menos idealiﬆa.
Se você cometeu algum erro, evite
culpar-se ou laﬆimar o tempo perdido.

Capricórnio
Não tenha medo de expor as suas
ideias. Esclareça pendências antigas
e situações mal resolvidas. Não ligue
para comentários maldosos. Levante
a cabeça e siga seu rumo.

Leão
Seja discreto quanto aos seus problemas pessoais. Não dê arma aos
inimigos. Seja forte e tenha muita
fé, só assim vencerá a triﬆeza e o
desânimo e sairá vitorioso.

Aquário
Não há tempo para rodeios, tenha
conversas francas e resolva as pendências que eﬆão te incomodando.
Assim terá novo ânimo para enfrentar
as dificuldades que poderão surgir.

Virgem
Novas perspectivas de êxito vão se
abrir diante de você. Evite desgaﬆarse, aborrecer-se ou irritar-se por questões de pequena monta. Descanse
um pouco durante os próximos dias.

Peixes
Bom para a sua vida em conjunto com
outras pessoas, para o trabalho e para
a profissão. Evite a precipitação e os
gaﬆos supérfluos. Cuidado para não
exagerar na alimentação.

Cidades
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Prefeitura conclui regularização fundiária
de várias áreas na cidade de Umuarama
Umuarama - Um trabalho inédito na história de
Umuarama, regularização
fundiária em lotes urbanos,
está sendo finalizado pela
Prefeitura neste início de
2021. Iniciado com ordem
de serviço em julho de 2018,
para permitir a posse definitiva aos moradores de
472 lotes de vários bairros
da cidade, o longo processo
será concluído com a entrega da certidão de regularização fundiária. Depois
os proprietários devem
procurar os cartórios de
registros de imóveis para
providenciar as escrituras
definitivas.
De acordo com o secretário municipal de Obras,
Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação,
Isamu Oshima, que assinou
as certidões nesta semana,
serão regularizadas neste
momento áreas de 55.135
m² no Parque Industrial
(dividida em 170 lotes),
14.930 m² no Alto da Glória
(53 lotes) e 24.116 m² no
Mutirão do Jardim Alvorada (114 lotes), totalizando
337 lotes e moradias que
há anos são ocupadas por
famílias sem a segurança
da propriedade definitiva.
O processo é realizado
pela Prefeitura de Umuarama, por meio da Diretoria
de Habitação, em parceria
com a Caixa Econômica
Federal e a Secretaria
de Estado da Habitação/
Cohapar, que contratou a
empresa responsável pelos
levantamentos e pela parte
burocrática. A empresa
manteve contato com as
famílias a partir do final
de 2018, com a expectativa
de concluir a regularização
num prazo de 24 meses,
porém o cronograma precisou ser estendido devido à

pandemia, período eleitoral
e outros imprevistos.
O prefeito Celso Pozzobom lembra que a documentação é fundamental
para garantir o direito à
propriedade. “Além de segurança, a regularização
traz outras vantagens ao
proprietário, como a valorização do terreno, garantia de poder transferir
o bem aos familiares (por
herança) ou vendê-lo por
um valor justo, bem como
o acesso a financiamentos
para obras de reforma e
ampliação”, disse.
Para o município, com
os terrenos regulares é
possível atualizar o cadastro imobiliário. “Áreas
não documentadas não
aparecem nos mapas e nas
estatísticas. A regularização também possibilitará
aos moradores acesso a
serviços públicos que antes a Prefeitura não podia implantar, apesar de
dispor de recursos, como
pavimentação asfáltica,
galerias e dispositivos de
atendimento à população
nas áreas de educação,
saúde e assistência social”,
pontuou.
O processo de regularização fundiária teve o
apoio de lideranças como
o ex-deputado estadual
Fernando Scanavaca, o
deputado estadual e secretário do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo,
Márcio Nunes, o ex-deputado federal Osmar Serraglio
e a direção da Cohapar,
que investiu R$ 350 mil.
“Unimos esforços e fizemos o possível para que as
famílias tenham acesso aos
documentos sem custos”,
completou Pozzobom.
SERVIÇOS

Com a regularização,

Regularização ajuda a resolver os problemas de várias famílias de Umuarama

o município poderá atender essas áreas com serviços públicos que são
prestados no restante da
cidade. O Alto da Glória,
por exemplo, a Prefeitura implantou há poucos
meses galerias pluviais e
pavimentação asfáltica.
“Poderemos fazer ainda
recapeamento asfáltico
e m i c r o p a v i m e n t a ç ã o,
melhorando a mobilidade e assegurando mais
qualidade de vida a essa
população. Muitas famílias enfrentam situação
de vulnerabilidade social

e nunca tiveram recursos
para garantir a propriedade da sua moradia. Agora
terão mais segurança”,
completou Pozzobom.
O secretário Isamu lembrou que a iniciativa reuniu
engenheiros, topógrafos e a
equipe do município acompanhou todo o processo, demarcações e projetos. “Com
a documentação em dia,
finalmente os moradores
terão a posse definitiva dos
seus lotes e casas, pois até
hoje não eram legalmente
donos dos lares onde vivem
há tantos anos”, finalizou.

Nota Paraná libera R$ 24 milhões em
créditos, maior valor em 10 meses
O Programa Nota Paraná, do Governo do Estado
e executado pela Secretaria
da Fazenda, libera nesta
sexta-feira (08/01) os créditos para os contribuintes
que colocaram CPF nas
compras feitas no mês de
outubro.
Neste mês serão liberados R$ 24,2 milhões, sendo
R$ 21,9 para consumidores
com CPF identificado e R$
2,3 milhões para organizações sociais cadastradas e que receberam doações de notas fiscais. É o

maior valor deste março de
2020 (veja tabela abaixo).
O valor representa um
acréscimo de R$ 3 milhões
em comparação ao valor
restituído mês de dezembro,
que foi de R$ 21 milhões.
Após a queda registrada
durante os meses de abril a
outubro, devido à pandemia,
os valores voltaram a subir
à medida que a atividade
econômica do país volta paulatinamente à normalidade.
Em outubro foram repassados R$18,9 milhões;
em novembro R$ 21,9 mi-

lhões e dezembro R$ 21
milhões.
SORTEIO
Nesta segunda-feira
(11/01) será realizado o
sorteio de R$ 5 milhões em
prêmios, referente às notas
fiscais emitidas nas compras de setembro de 2020.
Mensalmente o Nota Paraná distribui, através dos
sorteios, 40.103 prêmios
aos cidadãos cadastrados,
totalizando um valor de R$
2,8 milhões. Para as entidades assistenciais cadastradas são 20.010 prêmios,

totalizando R$ 2,2 milhões
(confira a tabela ao lado).
Para participar, basta se
cadastrar no site e aderir
ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota você
ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra
do mês. Depois, a cada R$
200,00 em notas fiscais dá
o direito a um bilhete para
o sorteio de seu respectivo
período de adesão. Os prêmios do sorteio poderão ser
utilizados para abater do
IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.

Como vencer a fadiga da pandemia
Kleber Saquetti
Você já está cansado de conviver com a ameaça da
covid-19? Você não é o único! O mundo tem enfrentado
com bravura a aflição trazida pela pandemia, mas algumas
pessoas começaram a se sentir cansadas em virtude de
tantas preocupações. O Dr. Hans Kluge, membro da OMS,
comenta: “Foram feitos grandes sacrifícios para conter a
covid-19.” Ele acrescenta: “Em situações assim, é fácil e
normal se sentir indiferente e desmotivado.” Tal fenômeno é o que os especialistas têm chamado de “fadiga da
pandemia.” Um sábio rei disse certa vez: “Se você ficar
cansado no dia da aflição, sua força será pequena.” Mas,
será possível, nesta época de enfrentamento, evitar que
nossa força fique pequena?
Grandes desafios pedem grandes doses de sabedoria.
A Bíblia, uma fonte confiável de orientações há séculos,
traz componentes práticos para atravessarmos cenários
difíceis. “Quem é prudente vê o perigo e se esconde” , diz o
conselho. Manter uma rotina equilibrada, aproveitar bem
o tempo e proteger a saúde são medidas efetivas que nos
manterão focados no mais importante. Outra tendência
infelizmente vem sendo observada: alguns têm baixado a
guarda, ou seja, começam a minimizar o perigo do vírus
ou a seguir informações não confiáveis, sem o respaldo

das autoridades sanitárias. Nesse caso, a Bíblia também
diz que quem é autoconfiante mostra falta de sabedoria.
O poeta John Donne disse: “Nenhum homem é uma
ilha.” Isso revela a necessidade de contato que todos nós
sentimos. O distanciamento físico, porém, não precisa
ser sinônimo de isolamento total. No mundo inteiro, milhões de Testemunhas de Jeová têm proporcionado apoio
emocional por meio de reuniões por videoconferência
duas vezes por semana. Além disso, telefonando para
números aleatórios, têm compartilhado com as pessoas
uma mensagem de esperança. Deixam claro que, apesar
da distância, ninguém está ilhado. A Bíblia também
destaca a importância do apoio mútuo em períodos como
este, quando todos precisam lutar contra o cansaço e as
preocupações: “O verdadeiro amigo se torna um irmão em
tempos de aflição.”
No site JW.ORG, no artigo Como vencer a fadiga da
pandemia, você encontrará relatos de pessoas que conseguiram lidar com isso, além de outras dicas e conselhos
práticos.
Kleber Saquetti, porta-voz regional das Testemunhas
de Jeová
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE

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

ASTRA HATCH
CD 2003/2003

Prata,
Completo.R$
23.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CELTA LT 1.0

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

CRUZE LTZ 1.4

TURBO

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

ONIX LTZ

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

ONIX LTZ 1.4

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

S10 2.4 LS 16/16

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

FIAT

17.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

STRADA 1.4
2007

FOCUS HATCH
12/13

FIAT

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

STRADA
ESTENDIDA 1.4
07/ 07

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

FORD
FORD
FOCUS 1.6 08/08

Prata,

completo,

R$

B4

Branco, ﬂex, completo,
R$ 30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA ALTIS
18/18

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

COROLLA ALTS
15/15

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

HONDA CIVIC
LXS

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

L200 TRITON
GLX 14/15

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

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
GOL 1.6
2012/2013

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

KOMBI 1.4
BRANCA

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

CARROS
CRUZE 1.8 LT

ANO
15/16 PRETO

COR

OPCIONAIS

VALOR

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 64.900,00

CRUZE HATCH PREMIER2

19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS, KM 2.200

R$ 114.900,00

MONTANA 1.4 SPORT

19/20

R$ 64.900,00

PRATA

COMPLETO, 6.900 KM

ONIX 1.0 LT

18/19 BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19 BRANCO

COMPLETO

R$ 46.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19 BRANCO

COMPLETO

R$ 46.900,00

PRISMA 1.4 LT

16/17 CINZA

COMPLETO

R$ 48.900,00

SPIN 1.8 LT

12/13 PRATA

COMPLETO

R$ 36.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT.

14/15 BRANCO

COMPLETO, AUT, 7 LUGARES

R$ 48.900,00

POLO 1.6 18/18

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

DIVERSOS
DIVERSOS
OPORTUNIDADE

Vendo ou troco por terreno
ou carro, 02 máquinas de
Sorvete Italiano nova na
Garantia. Falar com Nicolau.
Fones: (44) 3620 - 3071
ou 44 9 9976-0191

CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ALUGA-SE CASA
PORTO RICO

01 Casa no Porto Rico para
a temporada de ﬁnal e inicio
de ano. Mais informações
tratar nos Fones: (44)
98837-6027 / 9 9957-0013

APARTAMENTOS
APARTAMEN
ALUGA-SE:

APARTAMENTOS: 05
(cinco) apartamentos,
todos bem localizados
em Umuarama.
Mais informações tratar pelos
telefones: (44) 98837-6027
ou (44) 99957-0013.

TERRENOS
TERRENOS
VENDO
TERRENO

Vendo Terrenos de 1.750
metros com entrada de
30%, parcela até 40 vezes.
Situado entre o Município
de Ipora e Cafezal do Sul
próximo Distrito Guaiporã.
Tratar celular: 44.9.98351936

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
CHÁCARA DE
1000m²

Com água, luz, próx. a
Farinheira Strada do Pavão
com 50% de entrada,
restante parcelado até
24 meses. Aceito carro.
Fones: (44) 9 9856-5632

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

Cidades
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IBELEZA

Qual é o melhor sapato? É difícil a escolha e
mais difícil ainda comprar somente um par
GB Edições - Os sapatos
são mesmo o sonho de consumo! Porque mais do que
uma peça do vestuário, ele
é um acessório importante
na composição do visual e
sentir-se poderosa dentro
de um sapato é tudo!
E novidades no setor
é que não faltam. Nem
mesmo o tradicional chinelo de borracha escapou
das tendências da moda e
ganhou brilhos, pérolas e
bordados.
Dia a dia, somos verdadeiramente “bombardeados” por tanta diversidade
de calçados, divididos entre
sapatos, botas, sapatilhas,
tênis e chinelos, sendo
que para cada uma destas
categorias, existem outra
infinidade de modelos e
suas nomenclaturas. As
mulheres são as “vítimas”
preferidas, mas os homens
não escapam disso, cada
vez mais se diversifica os
modelos de calçados masculinos, sendo que a cor
vermelha nos pés foi liberada sem culpa para aqueles
que gostam de ousar.
E como a moda anda
bonita neste sentido! Os
calçados ganharam cores
e não é mais obrigatório
usar sapatos da mesma cor
da bolsa, o que vale mesmo
é misturar tudo. Claro que
deve ter sempre um “elo”
entre as peças, mas que
tudo anda bem mais demo-

os pés sem espremê-los e
que tenham a ponta ampla
a fim de não apertar os
dedos

Dica: Qquem sofre
com calos e joanetes
deve preferir os modelos abertos, com bicos
quadrados ou meio
arredondados.

Antes de comprar um par de sapatos novos, avalie qual a sua real necessidade e a finalidade
da compra. E segure a tentação de comprar mais de um porque o preço eﬆá bom! / GB Imagem

crático, isso anda.
Os sapatos são essenciais na composição do
look, mas na hora de comprar, como saber se depois
do primeiro uso, o par não
vai ficar enfiado no fundo
do guarda-roupa porque
se mostrou desconfortável,
apesar de lindo e super na
moda?
Os entendidos em fabricação de calçados alertam
que é preciso observar a
qualidade dos materiais

usados e o acabamento
das peças. Além disso,
existe o sapato adequado
para cada tipo de pé. É
isso mesmo, talvez o pé não
tenha o formato adequado
para aquele modelito que
você viu na revista nos pés
de alguma famosa e que te
deixou babando de vontade
de ter um.
Vamos ver como isso
funciona na prática. Quem
tem o peito do pé alto deve
optar por modelos mais

abertos a fim de que o arco
do pé fique livre de pressão. Uma boa opção são os
scarpins, peep toes (aqueles que têm uma abertura
na ponta), sapatilhas e
rasteirinhas.
Já aquelas que têm os
pés chatos, podem usar e
abusar das sandálias com
saltos e tiras que prendem
bem os pés nas laterais.
Para os pés largos, a
opção são os sapatos de
sola larga que envolvem

Já os pés gordinhos ficam mais elegantes dentro
de modelos mais fechados
no arco do pé, tais como
botinhas de verão ou sandálias de tiras largas.
Os pés finos e magrinhos vão bem em calçados
fechados, com forro macio
e bico mais largo, que não
destacam os dedos. As
sapatilhas caem como luva
nestes casos.
Nos pés estreitos cabem
todos os modelos; sorte

daquelas que os tem.
Para todas vale um conselho: usem sempre o bom
senso e avalie a finalidade
do calçado. Se é apenas
para ir aquela balada e
arrasar, talvez valha o
sacrifício de espremer os
dedos e depois livrar-se
do sapato, mas isso não
deve ser regra. No dia
a dia, priorize sempre o
conforto porque isso é
cuidar da saúde dos pés e
das pernas.
E voltando ao quesito
“moda”, os calçados em
cores vibrantes estão com
tudo inclusive nos calçados
masculinos. As estampas
animais continuam em alta
e aparecem mescladas com
dourado e tecidos florais.
Os cristais, fivelas, metais
e pedrarias já fizeram os
pés das mulheres e são
tendência também nas
coleções desse verão.

SANDÁLIAS E PEEP
As sapatilhas há algum tempo se transformaram em item obrigatório e continuam
rainhas, mesmo nos dias mais quentes, e estão
disponíveis numa infinidade de modelos e com
vários tamanhos de salto, a fim de contentar o
gosto de quase todas as mulheres. As sandálias
e peep toes garantem visual diferenciado e são
alternativas elegantes que vão bem no trabalho,
reuniões e eventos. Agora, só resta ser honesta
na avaliação de sua necessidade e no formato
de seus pés para escolher qual modelito lhe cai
melhor. Use o bom senso!

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.

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

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

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

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

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

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 10 e 11 de Janeiro de 2021

IFECHAMENTO DO ANO

Chevrolet fecha 2020 na liderança e
GM anuncia retorno dos investimentos
A indústria automotiva
comercializou 1,9 milhão
de automóveis e comerciais leves ao longo de
2020. A marca que melhor
performou no período foi
a Chevrolet, com uma
participação de mercado
de 17,4% e 338,6 mil unidades vendidas. Este é o
quinto ano consecutivo
de liderança da marca no
Brasil, um feito inédito
para a General Motors no
país.
“Num ano em que a
sustentabilidade do negócio foi o grande desafio,
também pela forte desvalorização do real frente ao
dólar que está impactando
no aumento generalizado
dos preços dos carros, a
liderança da Chevrolet é
consequência de uma estratégia vencedora. Intensificamos o foco no varejo,
onde a marca ampliou sua
liderança para quase 6 pp
em relação ao concorrente
mais próximo”, destaca
Carlos Zarlenga, presidente da GM América do
Sul.
O portifólio Chevrolet
renovado e a expansão
de tecnologias inovadoras
de segurança, eficiência
energética e conectividade – tudo alinhado com os
novos anseios do consumidor – foram fundamen-

ELÉTRICOS
O ano vai ficar marcado para a Chevrolet
também pelo ingresso da marca no segmento
dos veículos elétricos, com o Bolt EV, que começou a ser entregue aos clientes em fevereiro de
2020. Mais de 100 unidades do modelo já foram
emplacadas no país e, devido a boa aceitação,
um novo lote foi importado dos Estados Unidos
com previsão para ser consumido ao longo
deste ano. O Bolt EV se diferencia pelo conjunto
formado pelo design inteligente, elevada autonomia das baterias e performance do motor de
zero emissão.

tais para essa conquista,
assim como uma rede de
concessionárias forte e
digitalizada.
O executivo confirma
também que os investimentos planejados pela
GM previamente à pandemia estão sendo retomados. Os aportes somam
R$ 10 bilhões no Estado
de São Paulo e são estratégicos para o desenvolvimento e a produção de
veículos inéditos, além da
ampliação da oferta de
equipamentos, entre eles
os exclusivos OnStar e o
Wi-Fi nativo.
Somando o plano do
quinquênio anterior, de
R$ 13 bilhões, a GM aportará o maior montante
de investimentos de uma

empresa na história da
indústria automotiva brasileira no período de uma
década.
Onix é hexacampeão
O Chevrolet Onix foi
mais uma vez o carro
preferido do consumidor
brasileiro, terminando
2020 com 135,3 mil unidades emplacadas. Este é o
sexto ano consecutivo de
liderança, mas o primeiro
cheio desde a chegada da
nova geração do hatch,
lançada no fim do ano
retrasado. Vale destacar
que o modelo ganhou recentemente novidades,
como a inédita versão RS,
de design esportivo.
A Chevrolet liderou
também entre os sedãs,

O Chevrolet Onix foi mais uma vez o carro preferido do consumidor brasileiro, terminando
2020 com 135,3 mil unidades emplacadas

com o Onix Plus. No ano,
foram 83,4 mil unidades
emplacadas, fazendo dele
o modelo com maior crescimento em volume de
vendas em relação a 2019.
O Onix Plus também se
destacou no ranking geral,
terminando 2020 como o
terceiro na classificação
– é a primeira vez que
as versões hatch e sedã
de um mesmo modelo de
passeio ocupam o pódio
de emplacamentos.
Outro produto de sucesso da marca foi o Tracker, cuja nova geração

começou a ser comercializada nacionalmente a
partir de março. Com 49,3
mil unidades emplacadas
no ano, o modelo foi o SUV
com maior crescimento
em volume de vendas, fato
relevante principalmente
se considerarmos que o
segmento é hoje o mais
competitivo da indústria.
Aliás, o Tracker bateu
em dezembro seu recorde
histórico de vendas ao
alcançar a marca de 6,7
mil unidades negociadas.
Apresentada no início do segundo semestre

VENDAS
LANÇAMENTO!

LOCAÇÕES

ÁREA CONSTRUÍDA

TERRENO COM

EXCELENTE

3 QUARTOS SENDO

VALOR R$

ÁREA TOTAL

206,50 m

322,87 m

LOCALIZAÇÃO

1 SUÍTE

650.000,00

757,00m

2

2

com atualizações visuais,
mecânicas e tecnológicas
para acompanhar a evolução do pujante setor
do agronegócio, a S10
somou 26,6 mil unidades emplacadas no ano.
Desde a chegada do novo
modelo, ofertado com o
sistema Wi-Fi nativo, a
picape da Chevrolet vem
apresentando um forte
crescimento justamente
quando celebra seus 25
anos de trajetória no mercado brasileiro e o marco
de 1 milhão de unidades
produzidas no país.

2

REGIÃO COM EXCELENTE VALORIZAÇÃO!

ADE
UNID
PORT

EXCELENTE

SEGURANÇA DE

VALOR R$

TOPOGRAFIA

CONDOMÍNIO

490.000,00

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

A!
ÚNIC

COMPRE OU ALUGUE!

O

IMAGEM ILUSTRATIVA DA RESIDÊNCIA APÓS A REFORMA TOTAL!

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA - ZONA 2 (EM REFORMA TOTAL)

TERRENO NO CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS

Localizada na rua Pará, esquina com a rua Paraíba, com área total de 206,50m²
de construção. Contendo: 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, churrasqueira, BWC social e garagem para 2 veículos.

A metragem do terreno permite a construção de uma bela residência e oferece
ainda um amplo espaço para uma área de lazer que melhora sua qualidade de
vida. Ótima oportunidade de investimento.

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

150MTS
200MTS
350MTS

VALOR: R$ 4.500,00

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

AVENIDA LONDRINA
CAMPUS 3 DA UNIPAR
SUPERMERCADO PLANALTO (AV. TIRADENTES)

300MTS
800MTS
500MTS

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

LAGO MUNICIPAL ARATIMBÓ
NOVO ATACADÃO (CARREFOUR)
AVENIDA PORTUGAL

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

VALOR: R$ 1.800,00

RESIDÊNCIAS
ÁREA PRIVATIVA

ÁREA TOTAL

GARAGEM PARA

APARTAMENTO COM

VALOR R$

ÁREA CONSTRUÍDA

TERRENO COM

PRÓXIMO AO NOVO

VALOR R$

143,76 m2

232,68 m2

2 VEÍCULOS

3 SUÍTES

850.000,00

70 m2

183,75 m2

ATACADÃO

225.000,00

IMPERDÍVEL!!!

INVISTA NO SEU

Apartamento 802,
com vista lateral para
Zona 2.
Rua Arapongas,
próximo a Praça
Arthur Thomas.
Contendo: 03
suítes, 1 closet,
lavabo, sala de estar,
lavanderia, cozinha,
espaço gourmet com
churrasqueira.

FUTURO
STUDIOS COM PARCELAS A PARTIR DE R$

1.141,00
SISTEMA DE
LOCAÇÃO

Obs.: vários
armários embutidos
e cozinha planejada.

BILIZE
RENTA
ATÉ

1% AO
MÊS

INVESTIR EM IMÓVEIS É MAIS

SEGURO!

APARTAMENTO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL PREMIUM

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

PRAÇA ARTHUR THOMAS

150MTS

SUPERMERCADO PLANALTO

80MTS

FARMÁCIA DROGA RAIA

VALOR: R$ 1.450,00
Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área de
serviço e churrasqueira. Totalmente reformado!

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

JARDIM ALPHAVILLE - PRÓXIMO AO NOVO ATACADÃO!
Residência em alvenaria localizada na rua Vereador Aricidio Cassiano, 2064, ao
lado do portal das águas e próximo ao Atacadão.
Contendo: 03 Quartos, Sala, Cozinha, Vaga de Garagem, BWC social.
DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

80MTS

SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA (FUJIMOTO)

500MTS
500MTS
200MTS

LAGO MUNICIPAL ARATIMBÓ
NOVO ATACADÃO (CARREFOUR)
AVENIDA PORTUGAL

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Av. Castelo Branco, em frente a Sanepar/Corpo de Bombeiros.

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

