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Além da gasolina, preço do litro do
etanol também dispara na região

O s motoristas ainda estão
assustados com a nova alta
nos preços dos combustíveis.
Com a mais recente elevação
nos valores, o etanol bateu
registro histórico de R$ 5,05
em alguns postos de Umuarama. Na Capital da Amizade
hoje o etanol pode ser encontrado entre R$ 4,90 e R$ 5,10;
já a gasolina entre R$ 6,24 e
R$ 6,40 o litro. Página A3
EM BAIXA

Pesquisa mostra
piora no estilo de
vida do brasileiro
na pandemia
Página A2

Motoristas ficam sem opção para escolher qual combustível rende mais atualmente, pois o álcool também está nas alturas
PESQUISA UEM

Alecrim pode
ajudar no
combate à
tuberculose
Página A4

COMUNICADO

A direção do Ilustrado comunica que, em função do
feriado nacional de Nossa
Senhora Aparecida, nesta
terça-feira dia 12, o jornal
não terá edição na quartafeira. O Ilustrado retorna
com a sua edição normal
na próxima quinta-feira.

MPF PEDE RECONHECIMENTO DE ILHÉUS - Evento do MPF teve como pauta o
reconhecimento dos ilhéus do rio Paraná como comunidade tradicional e inserção destes
povos nos conselhos municipais para participação de políticas públicas. Página A6

ACIDENTE FATAL NA REGIÃO - Um dos acidentes mais graves ocorridos no
fim de semana na região de Umuarama foi registrado perto do distrito de Santa
Eliza. Um jovem perdeu a vida ao colidir de Gol numa placa de concreto. Página A6

SAÚDE
ECONOMIA

Hemepar pede
mais doações
a doadores
de sangue

Governador
Ratinho Jr se
reúne em Dubai
com investidores

O Hemepar, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde,
precisa de doações de sangue de qualquer tipo. Desde
o início da pandemia, as coletas diminuíram e a demanda
por sangue se mantém.

No primeiro dia do Paraná Busin ess Experience, que acontece
p aralelamente à Expo Dubai, o
governador Carlos Massa Ratinho
Junior se reuniu com investidores,
redes de supermercado, fundos
d e investimento e representantes da família real dos Emirados
Á rabes Unidos. Os investidores
e logiaram a escolha do Paraná
em apresentar os seus potenciais
em Dubai. Governador tem outros
compromissos em Dubai.
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“Prefeitos e
governadores
quebraram a
economia”
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Coluna Ilustradas
Prorrogados inquéritos sobre
milícias digitais e interferência
de Bolsonaro na PF
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira, 11,
prorrogar por mais 90 dias dois inquéritos que incomodam o Planalto: o que apura se houve tentativa de
interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro na
Polícia Federal e o que investiga se a base bolsonarista
articulou ações contra a democracia na internet.
A primeira investigação foi aberta a partir de acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança
Pública Sérgio Moro ao deixar o governo, em abril do
ano passado.
Na semana passada, Moraes determinou que Bolsonaro seja interrogado dentro de 30 dias.
A decisão foi tomada depois que o presidente se
antecipou ao julgamento no STF sobre a modalidade
do interrogatório e comunicou que se apresentará
pessoalmente diante dos investigadores.
A investigação das milícias digitais, por sua vez, foi
aberta em julho a partir do compartilhamento do material colhido no inquérito dos atos antidemocráticos.
A suspeita é que apoiadores do presidente tenham se
organizado nas redes sociais para incentivar ataques
contra as instituições e a democracia. A apuração
também investiga se a articulação da base bolsonarista
envolveu dinheiro público.

Ações sobre violação de
direitos humanos triplicam
A pandemia de covid-19 produziu efeitos intensos de
deterioração da qualidade de vida dos brasileiros. Prova
disso é que o número de casos na Justiça relacionados
a violações de direitos humanos teve um salto sem
precedentes na série histórica que acompanha, desde
2014, a evolução das disputas nos tribunais.
Em 2020, o número de novas ações para ter acesso
a direitos fundamentais triplicou em relação ao ano
anterior. Foram 64.978 registros em tribunais do País,
um aumento de 342% na comparação com os 18 992
processos de 2019.
Os dados são da pesquisa “Justiça em Números
2021”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com
base nas informações repassadas por todas as instâncias, incluindo o Superior Tribunal Militar.
Entraram na lista ações relacionadas a direitos de
migrantes, refugiados, minorias étnicas e indígenas,
ao acesso à comunicação, alimentação, moradia e
anistia política. A alta no número de casos foi puxada
por demandas de assistência social, que correspondem
a 71% dos registros, com 46.303 ações computadas.
Em relação aos tribunais que recebem essas demandas, a Justiça Federal - que é acionada em casos que
envolvam o governo federal - é a líder disparada. O
Tribunal Regional da 4.ª Região (TRF-4), responsável
pelos Estados do Sul do País, recebeu 34 675 ações de
direitos humanos no último ano. O segundo colocado
TRF-2, que engloba o Rio de Janeiro e o Espírito Santo,
teve 6 665 casos.

Ministro Marcos Pontes pede
que corte no orçamento seja
revisto “urgentemente”
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações,
Marcos Pontes, comentou, no último fim de semana, o
corte no orçamento da pasta, aprovado pelo Congresso
Nacional por solicitação do Ministério da Economia. O
projeto retirou R$ 690 milhões do ministério comandado por Pontes e repassou para outros setores.
Com a redução, o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações (MCTI) perdeu 90% do seu orçamento,
i ncluindo recursos que serviriam para o pagamento
d e bolsas de pesquisa, o que pode impactar projetos
em andamento.
Em nota conjunta, entidades científicas como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
A cademia Brasileira de Ciências (ABC), Academia
Nacional de Medicina (ANM) e Associação Nacional
de Estudantes de Pós-Graduação (ANPG) criticaram
a mudança de destinação de recursos.

ALERTA

Associação diz que PEC atinge em
cheio o ‘coração’ do Ministério Público
São Paulo (AE) - A Associação Nacional dos Procuradores da República
(ANPR) divulgou, ontem, uma nota
técnica contra a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) que tenta alterar
a composição e as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP). A entidade de classe contesta
as principais mudanças previstas no
texto e defende a rejeição da proposta
de autoria do deputado federal Paulo
Teixeira (PT-SP).
“A nova proposta viola, de forma inconstitucional, o desenho institucional
do Ministério Público brasileiro”, disse
a associação. “Não se pode aceitar a
tentativa legislativa de atingir o coração do Ministério Público, que é a sua
autonomia institucional e a independência funcional de seus membros.”
A PEC ganhou apoio de deputados do
próprio PT e do PDT, DEM, PP, PCdoB,
Republicanos, PSL, PSC, MDB, PSOL
e PTB.
O CNMP, ou “Conselhão”, é responsável por fiscalizar a conduta de
membros do Ministério Público. A PEC
atinge tanto a composição do colegiado
quanto a própria função do órgão. Entre
as principais propostas estão o aumento
de assentos reservados a indicações
alternadas da Câmara e do Senado, que
passam de dois para quatro, a determinação de que o membro indicado pelo
Congresso passa a ser também o vice
-presidente do CNMP. O órgão ainda
ganha poder de rever atos privativos de
integrantes, podendo inclusive anular

portarias para instaurar investigações.
Pela proposta, os conselhos superiores
dos Ministérios Públicos estaduais, que
hoje são eleitos pela classe, passam a
ser compostos por membros indicados
diretamente pelo procurador-geral de
Justiça do Estado.
Em sua nota técnica, a ANPR rebate
ponto a ponto da proposta. Um dos
argumentos levantados pela entidade
é que o CNMP foi criado como um
órgão interno voltado ao controle administrativo, financeiro e disciplinar
da instituição e, por isso, deve ser
composto majoritariamente por seus
quadros.
A associação vê inconstitucionalidade na tentativa de alargar a função do
colegiado para permitir uma espécie
de revisão e até anulação de atos dos
membros do MP, o que é visto como
uma “invasão” de suas atribuições
funcionais. “O desenho institucional do
CNMP não valida a competência para a
revisão dos atos finalísticos praticados
pelos membros do Ministério Público,
no âmbito judicial ou extrajudicial, salvo quanto à sua repercussão na esfera
disciplinar”, defendeu a entidade.
A atualização na forma de indicação
dos conselheiros é outro ponto questionado na nota técnica. Isso porque, embora a maioria dos assentos continue
reservada aos membros do Ministério
Público, a escolha dos integrantes
deixaria de ser feita majoritariamente
pela classe. “O modelo proposto é inconstitucional, pois fere a autonomia

institucional do Ministério Público”,
argumentou a ANPR.
Internamente, a proposta foi lida
como uma resposta da classe política
a investigações contra a corrupção.
Membros do MP temem que as mudanças em discussão abram caminho
para a manipulação de processos
administrativos contra o trabalho de
promotores e procuradores.
Na última semana, houve diversas
manifestações públicas contra o texto.
Uma frente de 38 subprocuradoresgerais da República lançou manifesto
em que classifica a PEC como um
“golpe” na autonomia da instituição. A
Frente Associativa da Magistratura e do
Ministério Público (Frentas) disse que,
se aprovada, a proposta servirá como
“instrumento de cerceio da liberdade
e da independência funcional”.
O procurador-geral de Justiça de
São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, classificou a proposta como “um tiro de
morte” no MP. Ele afirmou que também
está conversando com os deputados federais eleitos por São Paulo para tentar
articular a rejeição da PEC.
O procurador-geral de Justiça do
Rio, Luciano Mattos, também reagiu
ao texto, que chamou de “grande retrocesso” para a instituição. Autoridade
máxima do Ministério Público, o procurador-geral da República, Augusto
Aras, disse que pediu ao presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira
(Progressistas-AL), para adiar a análise
do texto, prevista para esta semana.

Pesquisa revela piora do estilo de vida do brasileiro na pandemia
Maior tempo de tela e menos atividade física: o estilo de vida do
brasileiro piorou durante a pandemia, mostra pesquisa de universidades federais mineiras. O estudo foi iniciado cinco meses após
o início das medidas de distanciamento social.
Os resultados da primeira etapa foram publicados em artigo
nas revistas Public Health Nutrition e na Frontiers in Nutrition. A
pesquisa foi realizada em conjunto pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e pelas universidades federais de Lavras
(Ufla), Ouro Preto (Ufop) e Viçosa (UFV).
Em relação às refeições, diminuiu a frequência de realização
de café da manhã, lanche e almoço, por outro lado, aumentou a
realização de lanches noturnos e outras refeições além das tradicionais. Os hábitos alimentares também pioraram, com aumento
de consumo de pães, farináceos, refeições instantâneas e fast food.
O consumo de frutas e vegetais, por sua vez, caiu.
Sobre o estilo de vida, houve mudança no consumo mais frequente de bebida alcoólica, aumento na frequência no hábito de
fumar, e no tempo de utilização de telas e dispositivos. Antes da
pandemia, os participantes da pesquisa relataram média diária de

seis horas e meia de exposição. Durante a pandemia, esse número
subiu para dez horas por dia.
Por outro lado, houve redução da prática de atividade física. Os
voluntários que responderam ao questionário informaram praticar
em torno de 120 minutos por semana no período pré-pandemia
e o índice caiu para 80 minutos por semana com as restrições
para evitar a circulação do novo coronavírus. A recomendação da
Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma prática semanal de
150 a 300 minutos.
Para o estudo, foram aplicados questionários online entre agosto
e setembro de 2020. Os dados reúnem respostas de 1.368 pessoas
de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos. Quase 90% são
da região Sudeste e 80% são mulheres. Entre os respondentes, 97%
disseram estar cumprindo as medidas de distanciamento social.
A segunda etapa da pesquisa envolve a análise de variáveis de
comportamento alimentar, ganho de peso e prática de exercício
físico durante a pandemia. De acordo com os pesquisadores, esta
fase está em andamento e inclui a reaplicação do questionário
após 10 meses.

Portos do Paraná movimentaram até setembro cerca de 44,5 milhões de toneladas
Os portos do Paraná movimentaram neste ano, até setembro,
cerca de 44,5 milhões de toneladas de cargas, 1% mais que em
igual período de 2020. Só de carga geral foram 10,27 milhões
de toneladas embarcadas e desembarcadas pelos portos de
Paranaguá e Antonina, 11% acima do registrado entre janeiro
e setembro do ano passado. Na exportação por Antonina foram
destaque os embarques de açúcar e outros gêneros ensacados
(ou em big bags). “De açúcar, entre janeiro e setembro deste
ano, foram 211.655 toneladas embarcadas - 189% a mais que
as 73.196 toneladas registradas no período de 2020. De outros
produtos, foram quase 78 mil toneladas exportadas por Antonina
neste ano”, disse a Portos do Paraná em nota.
Paranaguá
Pelo Porto de Paranaguá, as exportações de celulose
cresceram 2% Nos noves meses deste ano foram 545.400
toneladas embarcadas; em 2020, 534.794 toneladas. Na im-

portação foram quase 4,2 milhões de toneladas de produtos
de Carga Geral desembarcados pelos portos de Paranaguá e
Antonina. “A alta registrada, na comparação com o mesmo
período de 2020, é de 33%. De janeiro a setembro do ano
passado, foram importadas cerca de 3,14 milhões de toneladas do segmento.”
Granéis
A movimentação dos granéis sólidos registrou queda de
3%. De janeiro a setembro de 2020, pouco mais de 29,1
milhões de toneladas foram movimentadas pelos dois portos
paranaenses. Neste ano, foi um milhão a menos, no período.
“A queda no segmento foi motivada pela redução nos volumes
de soja e milho embarcados. Ainda assim, a exportação de
açúcar registrou alta de 19% - com 2,9 milhões de toneladas
embarcadas neste ano, a granel, contra 2,45 milhões de
toneladas registradas em 2020.”

Uma Decisão Anárquica
•Eliseu Auth

‘Concordo com o ministro’,
diz Baleia Rossi após queixa
de Pontes sobre cortes
O presidente nacional do MDB, deputado Baleia
Rossi (SP), publicou no Twitter um comentário sobre a
reclamação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marco
Pontes, após o Ministério da Economia diminuir em
87% uma proposta de aumento de verbas para o setor
de ciência e tecnologia neste ano - a queda foi de R$
690 milhões para R$ 89,8 milhões. De acordo com o
ministro, o corte foi uma “falta de consideração”. “Desta vez, concordo com o ministro”, afirmou o deputado.
“Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de
C iência do Brasil são equivocados e ilógicos. Ainda
m ais quando são feitos sem ouvir a Comunidade.
Científica e Setor Produtivo. Isso precisa ser corrigido
urgentemente”, publicou Pontes em suas redes sociais.
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•(Eliseu
Auth é
promotor
de justiça
inativo,
atualmente
advogado).

Lembro bem. Na primeira aula de Direito
Processual Penal, dava uma repassada nas idéias
q ue nos trouxeram ao Estado Democrático de
D ireito. Era para nos situarmos no tempo e no
espaço do caminho árduo que a civilização percorreu para vencer o obscurantismo das anarquias e
das ditaduras.
O anarquismo caminhou com protag onistas como Proudhon, Bakunin, Kropotkine,
Grave, Reclùs e outros que negavam legitimidade
a o próprio Estado como instituição e pregavam
a liberdade individual absoluta. Era o chamado
“comunismo libertário” que não admitia qualquer
repressão à liberdade humana. Antes, tinham vindo
Montesquieu com seu “Espírito das Leis” e Rousseau com o Contrato Social, com outras posições,
defendendo um Estado com regras e leis em lugar
das tiranias e da anarquia que leva ao caos.
Pois é. A anarquia não aceita regras e
chega a negar o Estado. Propala a farsa da “liberdade absoluta do indivíduo” e defende a crueldade
d o “quem pode mais, chora menos”. Ela é um
embuste porque o ser humano é social, como as

c alendas gregas já reconheciam. O ser humano
vive em sociedade e o direito de um termina onde
começa o do outro. Como podem negar isso?
Mas, tem quem nega. Dias atrás, um
d esembargador do Rio quis derrubar o decreto
m unicipal da cidade maravilhosa que criou o
“passaporte de vacinação contra a covid”, exigindo
a imunização para freqüentar ambientes fechados
e lugares turísticos. Atentai: O desembargador
c hamou a exigência da vacinação de “ditadura
s anitária” e prática abusiva de controle tirânico
sobre quem pode andar ou não pelas ruas. Pergunto àquele juiz: O senhor quer que a coletividade
se dane? Que inimigos da vacina e de máscaras
infectem nossos filhos, familiares e concidadãos?
Inclusive os seus? É isso que o senhor quer? Menos
mal que houve um recurso que derrubou a anomalia. Interessante que ninguém exibiu armas e
nem xingou o Tribunal ou pediu o “impeachment”
do ministro que proferiu uma decisão anárquica.
(Eliseu Auth é promotor de justiça inativo,
atualmente advogado).

Eﬆe jornal não remunera seus colaboradores,
sejam eles eventuais ou conﬆantes
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Etanol chega a R$ 5,00 o litro em alguns
postos de combustíveis de Umuarama
Umuarama – Um dia
após a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon
de Umuarama) divulgar
uma pesquisa mostrando
reajuste de 2,1% na média do preço do litro do
etanol e 1,7% na gasolina,
o umuaramense acordou
com nova alta nos preços
dos combustíveis. Com
a elevação nos valores, o
etanol bateu registro histórico de R$ 5,05 em alguns
postos de Umuarama.
Segundo pesquisa do
Procon emitida na última
sexta-feira (8) a gasolina
mais barata foi encontrada
a R$ 5,92 e a mais cara a
R$ 6,40, uma diferença
de R$ 0,48 por litro – ou
8,1%. O etanol mais barato custa R$ 4,60 e o mais
caro custa R$ 4,95, uma
diferença de R$ 0,35 por

litro – ou 7,6%. O diesel
mais barato foi encontrado
a R$ 4,31 e o mais caro a
R$ 4,89, uma diferença
de R$ 0,58 por litro – ou
13,5%.
Entretanto, no último
sábado (10) os valores
já foram reajustados nos
postos de combustíveis
de Umuarama, após a
Petrobras anunciar - na
sexta-feira (8) - mais um
reajuste nos preços da
gasolina e do gás liquefeito
de petróleo (GLP), o gás
de cozinha. Nas contas
da Petrobras, o litro da
gasolina ficou R$ 0,20
mais caro e o quilo o GLP
subiu R$ 0,26.
Na Capital da Amizade hoje etanol pode ser
encontrado entre R$ 4,90
e R$ 5,10; já a gasolina
entre R$ 6,24 e R$ 6,40 o
litro. Em um comparativo

na pesquisa do Procon de
Umuarama emitida no
dia 3 de agosto de 2020
o preço médio do litro do
etanol era de R$ 4,10 e o
da gasolina R$ 4,21. Os valores, junto com a alta do
gás de cozinha e energia
elétrica vem arrochando
a economia família do
assalariado.
Salário mínimo ideal
Uma pesquisa do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese)
concluiu que o salário
mínimo ideal para maio
seria R$ 5.351,11. O cálculo é baseado no gasto
necessário para sustento
de uma família com dois
adultos e duas crianças,
e o consumo da cesta de
alimentos mais cara do
país. O mínimo ideal do

Na Capital da Amizade hoje etanol pode ser encontrado entre R$ 4,90 e R$ 5,10; já a gasolina entre R$ 6,24 e R$ 6,40 o litro

mês é quase cinco vezes
superior ao piso nacional
vigente, de R$ 1.100.
A pesquisa do Dieese
revela ainda que para tra-

balhadores remunerados
com o piso nacional, após
o desconto de 7,5% da
Previdência Social, a compra de alimentos básicos

para uma pessoa adulta
compromete, em média,
54,84% do salário. Este
valor supera o registrado
em abril, de 54,36%.

Boletim Covid de segunda-feira traz queda de casos ativos e suspeitos
Umuarama - O Boletim Covid, divulgado
diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde,
apresenta 30 novos casos
da doença ontem, sendo
19 mulheres, nove homens e duas crianças. O
documento traz ainda a
informação de que houve queda de 19,3% no
número de casos ativos
– eram 114 na sexta-feira
(8) e hoje são 92 –, bem
como de 8,8% nos casos
suspeitos – eram 102 e
agora são 93.
O total de casos positivos, desde o início da
pandemia em março de
2020, chegou a 18.984,
sendo que 18.576 pessoas se recuperaram. Não
houve registro oficial de
falecimentos pela doença
e o total de óbitos está em
316.
O número de pessoas
em isolamento domiciliar
(que têm o resultado de
exames positivos, mas
fazendo o tratamento em
suas casas) é de 185, uma
redução de 14,3% em relação à última sexta-feira,
quando 216 pacientes
estavam registrados.
E, de acordo com a
Macrorregional de Saúde
Noroeste, em Maringá,
dos 212 leitos de UTI existentes – para pacientes de
toda a Regional – 70 estão

ocupados (35%), assim
como 85 das 243 enfermarias disponibilizadas
pelo SUS (Sistema Única
de Saúde).
Paraná
A Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa) divulgou
mais 1.479 casos e 23
mortes em decorrência
da covid-19 no Paraná.
Os números são referentes também a meses ou
semanas anteriores e não
representam a notificação
das últimas 24 horas. Os
dados acumulados do monitoramento mostram que
o Estado soma 1.522.848
casos e 39.346 óbitos pela
doença.
Os casos confirmados
nesta data são de outubro

Conselho da Mulher/Sebrae promovem
2ª edição do Empreendedorismo Rosa
Umuarama - O Conselho da Mulher Empresária
e Executiva da Aciu, em
parceria com o Sebrae,
realizará no próximo
dia 21 (quinta-feira), no
Caiuá Centro de Eventos,
às 19h, a segunda edição
do Empreendedorismo
Rosa. O evento integra a
programação da campanha Outubro Rosa.
“Neste ano, além do
evento presencial, teremos participações de mulheres abordando diversos
temas no Instagram da
Aciu (@aciuumuarama)”,
ressalta Carla Regina Moreira Frasquette, presidente do Conselho da
Mulher.
“Almejamos, com o
Empreendedorismo Rosa,
contribuir para a conexão
das mulheres empreendedoras, além de despertar em nós o cuidado, a
autoestima, bem como

valorizar cada vez mais
as nossas qualidades”,
complementa.
Outubro Rosa
Movimento internacional de conscientização
para o controle do câncer
de mama, o Outubro Rosa
foi criado no início da década de 1990. A data é celebrada anualmente, com
o objetivo de compartilhar
informações e promover
a conscientização sobre
a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços
de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a
redução da mortalidade.
“O Empreendedorismo
Rosa incentiva e reforça a
importância da prevenção,
através de uma abordagem
multitemática, convidando a sociedade organizada
à reflexão”, destaca o presidente da Aciu, Orlando
Luiz Santos.

(662), setembro (381),
agosto (229), julho (83),
junho (84), maio (39) e
março (1) de 2021. Os
óbitos são de outubro (9),
setembro (5), agosto (4),
julho (2), junho (1), maio
(1) e abril (1) de 2021.
Internatos
De acordo com o boletim, 520 pacientes com
diagnóstico confirmado de
covid-19 estão internados.
São 401 em leitos SUS
(246 em UTI e 155 em
clínicos/enfermaria) e 119
em leitos da rede particular (70 em UTI e 49 em
clínicos/enfermaria).
Há outros 1.170 pacientes internados, 639
em leitos UTI e 531 em
enfermaria, que aguardam

resultados de exames.
Eles estão em leitos das
redes pública e particular
e são considerados casos
suspeitos de infecção pelo

Sars-CoV-2.
ÓBITOS
A Sesa informa a morte
de mais 23 pacientes. São

14 mulheres e 9 homens,
com idades que variam
de 33 a 94 anos. Os óbitos
ocorreram entre 4 de abril
e 9 de outubro de 2021.

Com estoques baixos, Hemepar pede
doações de sangue para paranaenses
O Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Paraná (Hemepar), vinculado à Secretaria
de Estado da Saúde (Sesa),
precisa de doações de sangue
de qualquer tipo. Desde o início da pandemia da covid-19,
as coletas têm diminuído e a
demanda por sangue em todo
o Paraná se mantém.
“Precisamos do apoio da população para que aqueles que
se enquadram nos critérios de
doação façam o agendamento
e doem sangue. Mesmo com
a pandemia, outras doenças
continuam infectando os paranaenses, os traumas continuam
acontecendo e muitas transfusões ainda são necessárias”,
disse o secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto. O Hemepar
é responsável pela coleta, armazenamento, processamento,
transfusão e distribuição de
sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos

que atuam em todas as regiões
do Paraná. É uma entidade
sem fins lucrativos e atende à
demanda de fornecimento de
sangue e hemoderivados do
Estado graças às doações dos
voluntários.
“Não há substituto para
o sangue. Precisamos continuar salvando vidas. Este é
o momento da população se
conscientizar, incentivar amigos, familiares, toda doação
pode salvar até quatro pessoas,
isso é muito importante”,
acrescentou Beto Preto.
PARA DOAR
É necessário ter entre 16 e
69 anos completos. Menores
de idade com autorização
e presença do responsável
legal. Os doadores maiores
de 59 anos devem, preferencialmente, permanecer em
casa durante a pandemia. O
doador deve pesar no mínimo

O Hemepar é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e diﬆribuição de sangue para 384 hospitais públicos

51 quilos, estar descansado,
alimentado e hidratado (evitar
alimentação gordurosa nas
quatro horas que antecedem
a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do
conselho profissional, carteira
de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).
COVID-19
Pessoas imunizadas con-

tra a Covid-19 podem fazer
doações de sangue normalmente, desde que aguardem
o período estipulado para
cada tipo de vacina: Coranovac/Butantan necessita
de prazo de 48 horas após o
recebimento e AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz, Pfizer/BioNTech e Janssen/Johnson &
Johnson pedem o intervalo
de sete dias após a imunização.
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IPESQUISA UEM

Alecrim-do-campo pode futuramente
ajudar no combate à tuberculose
Maringá - Pesquisadores
das universidades estaduais
de Maringá (UEM) e Ponta
Grossa (UEPG) publicaram,
recentemente, um artigo
científico internacional no
qual identificaram 49 compostos presentes no alecrim-do-campo, dos quais 23
são descritos pela primeira
vez. A mistura de dois deles,
isolados das flores, apresentou uma atividade significativa contra a bactéria
que causa a tuberculose. É o
primeiro relato de atividade
antimicobacteriana para
esse tipo de substância.
De acordo com Debora Cristina Baldoqui, uma
das autoras da pesquisa,
coordenadora-adjunta da
graduação em Química e
professora do Departamento
de Química (DQI) da UEM,
a ação contra a bactéria da
tuberculose foi verificada no
alecrim-do-campo na classe
de produtos naturais conhecida como lactonas sesquiterpênicas. São “compostos
que possuem uma variedade

de atividades biológicas”, diz
a docente. Como exemplo,
existe a artemisinina, usada
no tratamento da malária.
O grupo não chegou a
desenvolver um composto
que possa vir a ser usado no
tratamento da tuberculose,
mas a pesquisa é relevante
por demonstrar potencial
antimicobacteriano para a
Mycobacterium tuberculosis e, consequentemente,
abrir grande espaço para
que futuros estudos complementares consigam chegar
a um protótipo de medicamento para essa doença.
O artigo The chemistry of
Vernonanthura nudiflora
(Less.) H. Rob. flowers and
its antimicrobial activities
(A química das flores de
Vernonanthura nudiflora e
suas atividades antimicrobianas, em tradução livre)
está publicado em inglês
na revista Natural Product
Research.
Região analisada
As plantas de alecrimdo-campo analisadas foram

Pesquisa internacional mostra que planta tem significativa atividade contra bactéria causadora da doença

Hoje é dia de festa no Parque Capacitação da rede de Proteção
Social é finalizada em Icaraíma
Industrial de Umuarama
Hoje (12) é dia de festa
para as crianças moradoras do Parque Industrial
de Umuarama. Os voluntários da Associação
Vida e Solidariedade,
capitaneada pela Dona
Maria da Sopa realizam
a partir das 9 horas uma
grande festa com direito
a brincadeiras, brinquedos e guloseimas para

todas as crianças.
As atividades acontecem até às 17 horas e
é esperado um grande
número de participantes, segundo os organizadores. A festa já é
tradicional e este ano vai
acontecer, mas com respeito a todas as normas
sanitárias para garantir
a segurança de todos.
Equipe que participou das atividades

Icaraíma - A última
etapa da Capacitação da
Rede Social em Icaraíma
foi realizada no último
dia 28. Na ocasião foram
trabalhadas quais são as
atribuições do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA). Também foram
discutidos e explicados
a participação social e o
significado bem como o
exercício do controle social
na esfera do município.
A definição do que é o conselho e sua atuação foi um
dos pontos mais explanados e também como construir e colocar em prática
os fluxos para o atendimento a adolescentes autores
de atos infracionais, principalmente ao tráfego de
entorpecentes.
Para a Secretária de Assistência Social, Claudete
Nunes, esta capacitação
trouxe muito conhecimento para os profissionais

envolvidos nessas áreas de
atuação. Ela destaca ainda
que este conhecimento traz
a união entre as políticas
públicas na construção
das ações que visam um
atendimento mais seguro
e eficaz para as crianças,
adolescentes, mulheres
vítimas da violência, idosos mais vulneráveis entre
outros.
O Prefeito Marcos Alex
reconhece e parabeniza
todos os participantes que
buscaram aprendizado e
conhecimento para atuarem juntos ao mais vulneráveis, principalmente as
crianças e os idosos. Ele
parabeniza a Secretária
Claudete Nunes e todos
os demais participantes
que estiveram presentes
durante os encontros. Ele
agradece ao Vice Devair
e todos os vereadores que
juntos somam para o desenvolvimento de uma cidade
cada vez melhor.

coletadas nos Campos Gerais, região que tem Ponta
Grossa-PR como a maior
cidade. “Além da importância de conhecer a química
e o potencial biológico de
espécies da família Asteraceae, o que nos motiva
a estudar espécies encontradas nos Campos Gerais
são as recentes propostas
de redução destas áreas
de preservação”, destaca
Baldoqui. De acordo com
a pesquisadora, até 1990
a região era a área mais
conservada do Paraná, junto
à Serra do Mar, mas dados
de 2007 mostram que os
remanescentes campestres
dos Campos Gerais eram
de menos de 10% da distribuição original. “Essa crescente diminuição das áreas
de preservação pode levar
à extinção de uma grande
extensão da biodiversidade, e junto pode-se perder
grande parte das moléculas
que poderiam ser utilizadas
para o desenvolvimento de
novos fármacos”.

Finalista do The
Voice Kids, Maria
Victória se apresenta
hoje no shopping
O show com Maria Victória, a cantora que é de Alto
Piquiri, foi finalista do The
Voice Kids 2021 e projetou a
região noroeste em nível nacional será hoje no Shopping
Palladium em Umuarama.
Maria Victória que tem 12
anos de idade, é conhecida
por seu talento e carisma,
e fará uma apresentação
inédita com repertório kids
no dia 12/10 às 16h para comemorar o Dia das Crianças
no shopping.
“Este é o nosso primeiro

Dia das Crianças e queremos
que a data seja inesquecível
para quem participar deste
momento. A Maria Victória
representa toda a nossa região e encanta todas as crianças por onde passa. Além
disso, temos marcas infantis
inéditas na região e muitas
opções de lazer e entretenimento, que vão completar o
Dia das Crianças para todos
que nos visitarem.” afirma o
coordenador de marketing
do empreendimento, Allison
Rodrigues.

Maria Victória convida a todos para o evento

Quarta-feira tem concerto de orquestra em escola de Douradina
Douradina - Alunos e
professores do projeto Orquestra Escola vão apresentar um concerto didático da Orquestra Escola
Alfredo Gazin para mostrar
na prática a conectividade
que a música traz para
filmes, séries, desenhos e
games.
O evento acontecerá
neste dia 13 de outubro, a
partir das 9h, no ginásio de
esportes da Escola Municipal Drummond de Andrade,
na rua Francisco Barroso
- s/n, em Douradina-PR.
O concerto CONECTE
também vai celebrar o Dia
das Crianças, o Dia dos Professores e o aniversário de
2 anos do projeto, voltado

para crianças e adolescentes. Serão realizadas
quatro sessões ao longo
do dia, com os seguintes
horários: 9h às 9h45; 10h às
10h45; 14h às 14h45 e 15h
às 15h45. A sessão das 14h
vai contar com um ensaio
aberto executado por toda
a orquestra.
A apresentação da
Orquestra Escola Alfredo Gazin terá a música
“Don’t You Worry ‘Bout
A Thing”, da animação
“Sing - Quem Canta Seus
Males Espanta”, e os temas
do filme “Vingadores”, do
desenho “He Man” e do
game “Among Us”. Em cada
sessão, um aluno vai falar a
respeito do seu instrumen-

to e um professor explicará
a composição e suas particularidades.
O objetivo do evento é
compartilhar conhecimento musical, conectando
e inspirando os jovens,
adolescentes e crianças,
no fantástico universo da
música, segundo o coordenador local do projeto,
Marciel Rodrigues. “Muito
mais que som, a música
é sentimento, é sabor, é
cheiro, é lembrança. Música
é tudo!”.
O concerto didático
do próximo dia 13 terá a
presença da diretoria da
empresa Gazin, do prefeito
Oberdan José de Oliveira e
vereadores.
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IPLANEJAMENTO

Espécies de árvores inadequadas podem
interferir na infraestrutura dos municípios
O plantio de árvores inadequadas em um município
pode gerar diversos problemas principalmente com
relação à infraestrutura. No
quesito acessibilidade, os
galhos e as raízes podem formar obstáculos e os troncos
podem limitar a faixa de livre
passeio. As raízes também
podem danificar calçadas e
ruas e interferir em linhas
de distribuição de energia
elétrica quando são muito
altas. Além disso, plantar
uma árvore sem planejamento também pode gerar
danos à limpeza das vias e
às galerias pluviais, já que
as raízes podem danificar
os tubos.
É por isso que o Crea-PR
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná) fiscaliza os planos
de arborização elaborados
pelos municípios. O intuito
é saber se esse planejamento
está sendo feito por quem
realmente é habilitado ao
serviço. São autorizados a
elaborar um plano de arborização, engenheiros agrônomos e engenheiros florestais.
Engenheiros agrícolas, civis
ou ambientais, por exemplo,
também podem atuar, mas

PLANO DEMORADO
A elaboração de um plano municipal de
arborização costuma ser demorada. Em alguns
casos, leva anos. E por isso não é raro haver
uma troca dos profissionais responsáveis.
“Também é comum que o documento esteja
identificado com uma gama de pessoas envolvidas na gestão municipal e nem sempre
consta, claramente, a identificação do responsável técnico. Por isso, não se pode fiscalizar
só com o documento. É obrigatório entrar
em contato com o município ou a empresa
contratada para fazer o plano, para confirmar
quem participou tecnicamente da elaboração”,
finaliza. Em Maringá, desde 2012, o Crea-PR
participa ativamente da construção e revisão
do plano diretor de arborização da cidade, com
representantes habilitados compondo o grupo
que desenvolve este trabalho e realizando sugestões, críticas, levantamentos, diagnósticos
e acompanhamentos.
desde que componham uma
equipe que envolva responsáveis técnicos habilitados.
O Ministério Público do
Paraná possui um Comitê
Interinstitucional, que analisa os Planos Municipais de
Arborização de todo o Estado, orienta os municípios
sobre eventuais adequações
e encaminha os documentos

para fiscalização do Conselho. O Crea-PR tem um
representante nesse comitê.
E o repasse dos planos de
arborização é feito por meio
de convênio.
“Temos um convênio
com o Ministério Público
e vários outros órgãos e,
juntos, analisamos os planos
que são elaborados pelos

Em Maringá, desde 2012 o assunto é discutido com mais intensidade

municípios, considerando a
parte técnica. É verificado
se o conteúdo do plano está
adequado e o Crea fiscaliza atribuições. São apenas
alguns profissionais que
têm habilitação para fazer
o trabalho. Fiscalizamos o
exercício legal da profissão,
a falta de ART, entre outros.
Estamos fazendo a terceira

ação de fiscalização a pedido do Ministério Público”,
relata a gerente do Defis
(Departamento de Fiscalização) do Crea-PR, Mariana
Maranhão.
Nesse cronograma, ainda
de acordo com Mariana,
os planos vão muito além
do plantio de uma árvore.
“Esse planejamento é um

Umuarama investe R$ 1,2 milhão em
modernização da iluminação pública
Umuarama - A Prefeitura
de Umuarama continua
expandindo a iluminação
pública com a substituição
de lâmpadas comuns por
luminárias LED, que além
de modernas são mais eficientes e econômicas. Nessa
etapa serão investidos pouco
mais de R$ 1,2 milhão. As
principais ruas e avenidas da
cidade, além de rotatórias e
praças, já contam com esse
sistema de iluminação.
Através de licitação, o
município contratou serviços de engenharia elétrica
para extensões de rede em
trechos das ruas Belo Horizonte (Jardim Tamoio),
Turmalina e Pérola (no
Conjunto Ouro Branco) e
Antônio Fernandes Lopes
(Jardim Irani), e também
a substituição de 547 lu-

minárias existentes em
diversas vias. A implantação inicia na próxima
segunda-feira, 11, e o prazo

de execução é de 60 dias.
O contrato prevê ainda a
substituição de seis postes
e de 24 luminárias exis-

tentes por luminárias em
LED na Praça Portugal e a
instalação de 45 luminárias
LED na região dos Bosque

dos Xetá, contemplando
as avenidas Presidente
Castelo Branco e Governador Parigot de Souza e a
Rua do Bosque, explicou o
secretário de Obras, Isamu
Oshima.
O investimento é considerável, cerca de R$ 1
milhão 276 mil, mas o
retorno é significativo especialmente para a segurança
da população. “As lâmpadas
de LED fornecem mais
claridade e durabilidade,
sem falar na economia de
energia e manutenção,
em comparação com as
luminárias convencionais.
Essa é uma tendência em
que Umuarama desponta
pelo avançado estágio de
implantação”, acrescentou
o prefeito em exercício,
Hermes Pimentel.

Vedação de nepotismo em licitação alcança
membro do controle interno de licitante
Empresa que tenha
como sócio cônjuge;
companheiro; aou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, de integrante do
Controle Interno de
entidade licitante não
pode participar da licitação promovida pelo
órgão em que o parente
é controlador, nem pode
ser contratada pela entidade controlada.
Essa é a orientação
do Pleno do Tribunal
de Contas do Estado
do Paraná (TCE-PR),
em resposta à Consulta
formulada pelo Município de Imbaú (Região
dos Campos Gerais). O
gestor municipal questionou se seria possível

a contratação, por meio
de licitação, de empresa
que tenha no seu quadro societário parente
de servidor integrante
do órgão de controle
interno municipal.
Instrução do processo
O parecer jurídico da
prefeitura consulente
entendeu que haveria
a viabilidade de contratação, se o servidor não
atuasse no órgão responsável pelo processo
licitatório; mas que ele
não poderia atuar em
eventual processo de
controle, por suspeição.
A C o o rd e n a d o r i a
de Gestão Municipal
(CGM) do TCE-PR manifestou-se pela vedação à participação em li-

citação, ou contratação
de empresa, que possua
em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de integrante do controle interno
do órgão licitante.
A unidade técnica
entendeu ser questionável se haveria imparcialidade na análise de
licitações e contratos
que envolvessem parentes próximos. Assim,
concluiu que o impedimento em relação a
esses servidores deve
ser absoluto. O Ministério Público de Contas
(MPC-PR) concordou
integralmente com a
instrução da CGM.

Decisão
O relator do processo, conselheiro Ivan
Bonilha, lembrou que
a Constituição Federal
expressamente dispõe
que a administração pública deve observância
aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade
e eficiência. Ele acrescentou que, em atenção
a esses princípios, o
STF editou a Súmula
Vinculante nº 13, com
o intuito de acabar com
a prática do nepotismo
no Brasil.
Bonilha ressaltou que
o TCE-PR também expediu o Acórdão nº 2745/10
- Tribunal Pleno e editou
o Prejulgado nº 9, para
acabar com o nepotismo

no Estado do Paraná; e
que o inciso III do artigo
9º da Lei nº 8.666/93
veda que participe, direta ou indiretamente,
de licitação, servidor ou
dirigente do órgão ou
entidade contratante.
O conselheiro afirmou que o órgão de
controle interno possui
elevada importância
na defesa do interesse público; e que é,
inclusive, responsável
pelo acompanhamento,
averiguação e fiscalização da regularidade
das licitações e contratos. Assim, ele concluiu
que os servidores desse
órgão têm significativo
poder de influência no
âmbito dos procedimentos licitatórios.

documento que especifica
as diretrizes para gestão de
árvores e é necessário para
implantação de espécies
mais adequadas para perímetro urbano. Enquanto
Crea, portanto, verificamos
a participação dos profissionais envolvidos e averiguamos suas atribuições”,
completa Mariana.

REGIÃO

2.260
consultas
médicas
deixam
de ser
comparecidas
em Guaíra
Guaíra - Na
sexta-feira (08),
o Município de
Guaíra, por meio
da Secretaria de
Saúde, alerta sobre a importância
do comparecimento às consultas e
atendimentos
agendados.
Na última audiência pública realizada, o diretor de
saúde, José Gonçalves, apresentou os
dados quantitativos
sobre as faltas nas
consultas, exames
e demais atendimentos ofertados
pela saúde pública,
que apontou 2.260
faltas em 2021. Líder no ranking, o
atendimento médico clínico é o mais
faltoso dentre os
serviços ofertados.
O secretário de
saúde, Marcos Rigolon, destaca que o
número é expressivo e muito preocupante. Ainda, alerta
sobre a importânc i a d a p re s e n ç a
no atendimento
agendado: “O cidadão precisa se
conscientizar que
a consulta que ele
não comparece, faz
falta à alguém que
realmente precisa.
Caso não consiga
comparecer, avise
com pelo menos 24
horas de antecedência”.
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MPF atua pelo reconhecimento dos ilhéus
do Paraná como comunidade tradicional
O Ministério Público
Federal (MPF) realizou
r eunião para tratar sob re a questão dos ilhéus
d o Rio do Paraná (PR) e
s eus pleitos. A videoconf erência, realizada pela
P rocuradoria Regional
d os Direitos do Cidadão
( PRDC), na terça-feira
(5), teve como pauta o rec onhecimento dos ilhéus
c omo comunidade tradic ional e inserção destes
povos nos conselhos mun icipais para participação de políticas públicas.
O presidente da Área
d e Proteção Ambiental
d o Rio Paraná (Apig),
M isael Jefferson Nobre,
d estacou que antes da
criação do Parque Nacional e APA da Ilha Grande
residiam mais de dez mil
famílias nas ilhas do Rio
Paraná. Segundo ele, em-

b ora a Lei 17.425/2012
reconheça os ilhéus como
c omunidade tradicional,
a maioria dos municíp ios do Paraná não tem
conhecimento desse fato.
Comunidade
tradicional
T endo em vista que
o não reconhecimentos
d os ilhéus como comun idade tradicional traz
p rejuízos a esse grupo
s ocial, o MPF atuou na
r eunião propondo ações
e m prol da comunidade.
U ma das ações sugeridas pela PRDC é que o
presidente da Apig orient e os ilhéus a fazerem o
Cadastro Único, que é necessário para serem beneficiados por meio de políticas públicas diferenciadas
n as áreas de educação,
saúde e assistência social.
O MPF também soli-

Os ilhéus têm uma trajetória de vida de ocupação no município, compondo há muitas décadas a hiﬆória e o desenvolvimento da região

c itou que os núcleos de
i lhéus enviem aos munic ípios a relação de aut odeclaração, para que
h aja o reconhecimento
f ormal dos ilhéus, e que

Buscas por umuaramense entram
no nono dia em Porto Camargo
O s bombeiros de
U muarama e de Guaíra
r etomam hoje (12). pelo
n ono dia consecutivo,
a s buscas pelo mecânic o Valdemir Pereira, 60
a nos, desaparecido no
ú ltimo dia 3, nas águas
d o rio Paraná, em Porto
C amargo, em Icaraíma.
O umuaramense desapareceu após o barco em
que estava com a esposa
e dois adolescentes (uma
neta e o namorado dela)
t er virado nas águas do
r io. O mecânico era o
ú nico que não usava co-

leta salva-vidas e acabou
d esaparecendo, segundo
o Corpo de Bombeiros.
O s outros três ocupant es, que estavam com o
e quipamento de segurança, foram resgatados.
As buscas começaram
a inda no dia do desap arecimento, mas está
d ificultada pelas chuvas
constantes que atingiram
t oda a região por pratic amente toda a semana
p assada. O nível do rio
aumentou e muitos galhos
que estavam as margens
se desprenderam e foram

p ara o leito e as chuvas
deixaram as águas mais
turvas, situações que dificulta o trabalho de busca.
Os bombeiros não descart am a possibilidade do
m ecânico estar submers o e preso entre galhos.
D esde o fim da seman a passada a área de
b usca também foi amp liada. Nesta segundaf eira (11) os bombeiros
de Umuarama receberam
um reforço da guarnição
d e Guaíra, além de vol untários e pescadores
q ue auxiliam também.

Polícia prende 6 brasileiros
suspeitos por chacina no Paraguai
A polícia do Paraguai
p rendeu, na manhã dest a segunda-feira, 11, seis
b rasileiros suspeitos de
e nvolvimento no atentado
que matou quatro pessoas
e deixou outras três fer idas, no sábado, 9, em
Pedro Juan Caballero, na
f ronteira com o Brasil.
O s suspeitos estavam
em um sobrado, na localidade de Cerro Corá, vizinha
d e Pedro Juan. No local
o s policiais apreenderam
três carros, celulares, jóias
e porções de maconha.
S egundo a investigação,
e les teriam abandonado e
q ueimado uma caminhon ete semelhante à que foi
usada no ataque de sábado.
Os suspeitos foram iden-

t ificados como sendo Juares Alves da Silva, Hywulysson Foresto, Luis Fernando
A rmando Simões, Gabriel
Veiga de Sousa, Farley José
C isto da Silva Carrijo e
D ouglas Ribeiro Gomes,
m as as identidades ainda
e stão sendo confirmadas
com ajuda da polícia brasileira. O Ministério Público
e a polícia paraguaia ainda
i nvestigam a relação dos
s uspeitos com a chacina.
O ataque
O ataque aconteceu
n o bairro General Diaz,
e m Pedro Juan Caballer o, a cinco quadras da
f ronteira com o Brasil.
A s vítimas saíram de
uma festa e entravam em

Jovem morre após bater Gol em
placa de concreto em Santa Eliza

Um jovem de 18 anos morreu em um acidente na madrugada de domingo (10) na rodovia PR-182, entre Umuarama e
Ivaté. O condutor do Gol colidiu
contra uma placa de concreto.
S egundo a Polícia Rod oviária Estadual, o jo-

v em perdeu o controle da
d ireção e colidiu sobre a
p laca de identificação do
d istrito de Santa Eliza.
A vítima morreu na
h ora e o corpo foi encamin hado ao Instituto Méd ico Legal de Umuarama.

uma caminhonete Blazer
q uando foram atacadas.
T iros de fuzil e pistola
a tingiram as brasileiras
Kaline Reinoso de Oliveir a, de 22 anos, Rhamye
Jamilly Borges, de 18, e a
paraguaia Haylle Carolina Acevedo Yunis, de 21,
f ilha do governador do
departamento de Amamb ay, Ronald Acevedo.
A s três jovens eram
e studantes de medicina.
Também foi morto Osmar
V icente Alvarez Grance,
d e 32 anos, alvo princip al do ataque, segundo
a investigação. Ele seria
l igado ao narcotráfico e
t inha desavenças com a
facção brasileira Primeiro
Comando da Capital (PCC).

a partir disso haja um
atendimento diferenciado
e m relação à assistência
s ocial da comunidade.
H istória regional
D e acordo com o pro-

fessor do Instituto Federal
do Paraná (IFPR) Roberto
M artins de Souza, que
t ambém participou da
r eunião, os ilhéus têm
u ma trajetória de vida

d e ocupação no município, compondo há muitas
décadas a história e o des envolvimento da região.
“Passaram por um processo de exclusão territorial e
foram de maneira compulsória esparramados pela
r egião, mas não deixaram de ser ilhéus”, disse.
Além do MPF, por meio
d a procuradora regional
d os Direitos do Cidadão,
I ndira Bolsoni Pinheiro,
d o presidente da Apig
e do professor do IFPR,
p articiparam da reunião
r epresentantes de diferentes núcleos de ilhéus,
r epresentante da pref eitura e servidores da
Secretaria de Assistência
Social de Alto Paraíso, Altônia, Guaíra, Porto Rico,
Q uerência do Norte, São
Jorge do Patrocínio e Terra Roxa, todos do Paraná.

Caminhonete furtada é recuperada
em motel de Umuarama
Uma caminhonete Ford
F-1000, furtada na manhã
d este domingo (10) foi rec uperada 14 horas depois
q uando saía de um motel
a s margens da PR-323,
n o Jardim Monte Carlo,
em Umuarama, segundo a
Polícia Militar. O condutor
d o veículo, um homem de
3 9 anos foi detido e encam inhado juntamente com
o veículo para a delegacia
da Polícia Civil. O veículo foi
d evolvido ao proprietário.
S egundo a Polícia Mil itar, o furto foi percebido
p or volta das 6 horas de
domingo, no Jardim Imperial. Já por volta das 20 horas, informações anônimas
eram de que a caminhonete
estaria saindo de um motel.
Os policiais foram até o local e encontraram o veículo.

E m vistoria no interior
d o veículo foi localizado
ainda um HD e um celular,

t ambém objetos de furt o, porém de uma outra
v ítima, segundo a PM.

Dupla é presa após furtar SUV em Goioerê
D ois homens, de 25 e
33 anos foram presos em
flagrante após furtar uma
caminhonete SUV Toyota
S W4 de uma residência
d e Goioerê, durante a
madrugada deste domingo (10), segundo a Polícia
Militar. A dupla foi encontrada andando na rodovia
P R-180 a alguns metros
d o veículo, abandonado
a s margens da estrada
d urante a madrugada.
S egundo a PM, a vítim a percebeu o furto por
v olta da 0h0 ao ouvir o
v eículo dando partida
e saindo da residência,

s endo ainda levados alg uns pertences que se
e ncontravam na área de
l azer da casa. Ainda seg undo a Polícia Militar,
nas imagens de câmeras
d e segurança do imóvel
f oi possível identificar
a ação de dois homens,
s endo então repassadas
a s informações para as
demais viaturas de área.
De acordo com a Políc ia Militar, próximo das
0 2h30min, a equipe ROTAM do 7Đ BPM, durante
patrulhamento na região,
visualizou dois indivíduos
a beira da rodovia PR-180,

próximo ao município de
M oreira Sales, com as
m esmas características
dos indivíduos que haviam
cometido o furto ao veícul o poucas horas antes.
R ealizada a abordagem dos indivíduos, verificou-se que se tratavam
d os referidos autores.
Adiante, próximo ao local
da abordagem, localizouse o veículo furtado abandonado a beira da rodovia.
Ambos os indivíduos, um
de 25 anos e outro de 33
a nos, foram encaminhad os para a delegacia da
Polícia Civil de Goioerê.

BPFron apreende contrabando
Carros roubados são recuperados
avaliado em mais de R$ 5 milhões pela polícia e m Terra Roxa

Policiais do Batalhão de
Polícia de Fronteira (BPFron)
apreenderam 111.150 pacotes
de cigarros paraguaios aval iados em mais de R$ 5 milhões, durante patrulhamento
n a área rural de Francisco
Alves, a 60 km de Umuarama.
A ação foi neste domin-

g o e também foram local izados abandonados dois
c aminhões e um trator com
c arreta acoplada, que est avam com o contrabando.
O s veículos e contrab ando apreendidos foram
e ncaminhados para a Pol ícia Federal em Guaíra.

P oliciais militares do
B PFRON - Batalhão de
Polícia de Fronteira real izavam patrulhamento
e m Terra Roxa, durante
O peração Hórus, quand o localizaram uma área
p ossivelmente utilizada
para carregar veículos com
cigarros contrabandeados,
n esta segunda-feira (11).
No local foram encontrados
dois veículos abandonados.
O veículo Toyota/Hilux
p ossuía registro de roubo
em Boa Esperança no mês
de agosto deste ano e o segundo veículo, um Toyota/
Corolla seria produto de um
r oubo ocorrido no Estado
de São Paulo no fim do mês
de julho de 2021. Os veículos
recuperados foram encami-

n hados para a delegacia
da Polícia Civil da cidade.
Fazem parte do Prog rama V.I.G.I.A . nessa
o peração interagências
equipes do BPFRON e demais Unidades da PMPR,
P olícia Federal, PCPR,
R ECEITA FEDERAL e
E XÉRCITO BRASILEIR O, com apoio da SEOPI
– Secretaria de Operaç ões Integradas/MJSP.
A s ações integradas
d os órgãos de segurança
p ública federais e estaduais também fazem parte
d o PPIF - Programa de
P roteção Integrada de
F ronteiras, coordenado
p elo GSI - PR que busca
i ntegrar e articular ações
d e segurança pública,
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Governador e empresários paranaenses
se reúnem com investidores em Dubai
N o primeiro dia do Paraná Business Experience,
que acontece paralelamente
à Expo Dubai, o governad or Carlos Massa Ratinho
J unior se reuniu com investidores, redes de supermercado, fundos de investimento e representantes da
f amília real dos Emirados
Árabes Unidos. Ele explicou
algumas das principais vocações e características do
Estado, como a representatividade no PIB nacional (5ª
maior economia), a lideranç a em cadeias produtivas
d o campo (frango, milho,
p eixes), o crescimento da
i ndustrialização, o potencial de geração de energia
limpa e a produção com alta
tecnologia.
E sse primeiro dia da
r odada de negócios foi
d edicado ao mercado de
madeira, papel e celulose,
a gronegócio e a indústria
d e alimentos e bebidas.
N a terça-feira será a vez
das áreas de wellness, tecn ologia, infraestrutura e
indústria automotiva.
“ Estamos no centro de
70% do PIB da América do
Sul. Queremos ser um polo
l ogístico de toda a região,
por isso temos dois portos
p úblicos e teremos mais
p ortos privados, além de
uma linha férrea de 1,3 mil
q uilômetros num futuro

é imenso”, afirmou Ratinho
Junior.
Eduardo Bekin, diretor
-presidente da Invest Paraná, destacou que o Estado
deve fechar o ano com mais
de US$ 20 bilhões prospectados em investimentos privados, e que há segurança
j urídica para investidores
i nternacionais, inclusive
com possibilidade de incentivos fiscais.
O s investidores elogiar am a escolha do Paraná
e m apresentar os seus

potenciais em Dubai. Eles
e xplicaram que os países
d a região têm contratos
c om os Emirados Árabes
U nidos para importação
c onjunta, pela capacidade de abertura comercial e
logística no Golfo Pérsico.
E les também ponderaram
que têm flexibilidade para
t rabalhar com outros país es, interesse em investir
n o Brasil e podem ajudar
cidades com o exemplo do
“ deserto que se transformou em potência”.

COOPERATIVAS
Governador Ratinho Junior participa de evento em Dubai

p róximo. O Paraná tem
c omo vocação a produção
d e alimentos e o selo de
m aior grau de qualidade
s anitária do mundo, da
O rganização Mundial da
Saúde Animal (OIE), além
da capacidade para vender
d e maneira eficiente essa
produção a outros países”,
disse Ratinho Junior.
O governador também
convidou os investidores a
conhecerem o Paraná. Uma
visita deve acontecer já no
a no que vem. “Queremos

i nvestimentos dos países
á rabes em infraestrutura,
temos oportunidades nesse
setor, o que é algo natural,
mas também que os empres ários da região invistam
e m plantas no Paraná, ou
n ovos empreendimentos,
p arcerias. Queremos que
c onheçam o País, o nosso
E stado, e entendam onde
podem construir uma relaç ão mais próxima com as
e mpresas paranaenses”,
acrescentou.
Em relação ao turismo,

ele citou investimentos em
Foz do Iguaçu, principal
p olo turístico do Estado,
q ue tem um aeroporto renovado (com a maior pista
d o Sul) e recebe mais rec ursos para alavancar a
sua infraestrutura, como a
Ponte da Integração Brasil
-Paraguai. Também é uma
cidade com uma das maiores comunidades árabes do
B rasil. “É um espaço que
p ode receber mais hotéis,
parques, resorts ou atrativos turísticos. O potencial

U m dos grandes destaques do dia foi um
encontro de investidores estrangeiros com os
r epresentantes das cooperativas agroindustriais (Cocamar, Frísia, C.Vale, Agrária, Levo
Foods, entre outras) que estão em Dubai. Eles
f alaram sobre possibilidades de aumentar a
c ooperação internacional. Apenas em 2020,
mais de US$ 200 milhões em produtos foram
negociados do Paraná para os Emirados Árabes
Unidos – para os países árabes, foram mais de
US$ 1 bilhão.
O secretário de Agricultura e Abastecimento
d o Paraná, Norberto Ortigara, participou do
e ncontro e citou números para exemplificar
esse potencial. Ele disse que o Estado produz
2 ,5 milhões de toneladas/ano de açúcar, 4,5
milhões de toneladas/ano de frango e uma linha
premium do mercado bovino, no qual o Estado
figura com um dos dez maiores produtores do
País.

‘Quem quebrou a economia foram governadores e prefeitos’, repete Bolsonaro
São Paulo (AE) - O presidente Jair Bolsonaro está
passando o feriado de Noss a Senhora Aparecida no
Guarujá, litoral paulista e,
ontem pela manhã, deixou o
Hotel de Trânsito, por volta
das 10h, e foi de moto até a
praia da Enseada, onde encontrou apoiadores, visitou
um quiosque e posou para
f otos. Apesar de estar de
c apacete sem viseira, ele
n ão usava máscara, acessório obrigatório em todo o
Estado, para o combate da
p andemia do coronavírus
e, mais uma vez, promoveu
aglomeração, o que também

n ão é recomendado pelas
a utoridades sanitárias.
D epois de visitar o quiosq ue, na praia, no canto o
Tortuga, ele subiu o morro
d a Península, permaneceu por 10 minutos em um
r estaurante local e saiu
pilotando a moto.
Ao falar com a imprensa,
o mandatário reclamou que
n o domingo, dia 10, ficou
u ma hora e meia convers ando com os jornalistas
sobre questões de estratég ia. “E só saiu uma coisa
que eu fui barrado na Vila
B elmiro. Eu nem passei
p erto da Vila Belmiro”,

disse. Sobre a volta da alta
i nflacionária, Bolsonaro
disse que a culpa é dos gov ernantes que mandaram
a população ficar em casa
d urante a pandemia. “O
Brasil foi o país que melhor
s e saiu economicamente
e m questão da pandemia.
A gora muita gente sofreu
c om o fique em casa e a
e conomia nós vemos depois. Chegou a conta para
pagar.” E continuou: “Quem
quebrou a economia foram
g overnadores e prefeitos,
p ergunta para eles. Querem botar na minha conta
a economia? Bateram em

Comerciantes de Aparecida não estão
animados com o feriado do dia 12
S ão Paulo (AE) - O
f eriado de 12 de outub ro é a principal data
para o comércio local de
A parecida, no interior
de São Paulo. Segundo a
S ecretaria Municipal de
Indústria e Comércio de
Aparecida existem 2,3 mil
bancas e 6 mil lojas aprox imadamente. A cidade
depende quase que exclus ivamente do turismo e
nesta terça-feira (12), no
feriado dedicado a Nossa
S enhora Aparecida, são
e sperados cerca de 100
m il fiéis. Entretanto, os
c omerciantes e hoteleir os da cidade não estão
m uito otimistas quanto
às vendas deste ano.
Dono de um ponto na
f eira livre que fica ao
r edor do Santuário há
mais de 15 anos, o Nilson
Sampaio passou dez meses fechado por causa da
pandemia. “Nós retornamos em maio deste ano,
sem vender praticamente
n ada”, começa a contar
e já interrompe a conversa para atender uma
família, “desculpa, é que
não está dando ninguém,
q uando aparece tenho
que atender”.
O comerciante observ a que a quantidade de

gente é maior do que ele
e sperava, mas que isso
n ão significa aumento
n as vendas. “O pessoal
n ão vem como era antig amente, gastando um
pouco mais, levando uma
l embrança, eles estão
c omprando mais o nec essário e não podemos
fazer mais nada”.
Filha de comerciantes,
Rafaela Gonçalves Ribeir o, de 31 anos, trabalha
no comércio de Aparecida desde os 14 anos. Ela
chegou a ter quatro pontos em diferentes lugares
da cidade, mas precisou
fechar dois endereços. “A
g ente teve prejuízo por
mais de um ano, e agora
c omeçamos a nos recuperar, mas o movimento
n ão voltou ao normal”.
Rafaela conta que já esp erava uma quantidade
menor de visitantes esse
a no. “As pessoas ainda
e stão com medo, estão
s em dinheiro, estão endividadas”, afirma.
M eire Marcondes administra um dos mais de
2 00 hotéis e pousadas
c adastrados pela pref eitura de Aparecida. O
hotel, que fica em frente
a o Santuário Nacional,
ficou fechado por 15 me-

ses e costumava ter todos
o s quartos ocupados no
feriado do dia 12. “No ano
passado nós ficamos com
o hotel completamente fechado, foi muito triste ver
a cidade inteira fechada,
n ós vivemos um deserto”, afirma a hoteleira. A
s ituação está um pouco
m elhor hoje. “Nós estam os com 60% do hotel
ocupado, tivemos apenas
um cancelamento”, conta
ela com um sinal de alív io na voz, “para o mês
d e novembro nós temos
m ais reservas do que
para outubro”.
M esmo com a perspectiva um pouco melhor,
Meire ainda custa a acred itar que as coisas vão
m elhorar de forma ráp ida. “Muitos familiares
n ão deixam as pessoas
d e idade virem para cá,
e eles são a maioria dos
devotos”. Para Rafaela a
r ecuperação vai acontecer a passos lentos. “Vai
demorar, mas precisamos
acreditar que dias melhor es virão”. Já Sampaio,
q ue trabalha na banca,
não deixa de ser otimista,
mas acredita que a situação da cidade só volta ao
normal no feriado do dia
12 do próximo ano.

mim até não poder mais no
a no passado, a economia
a gente vê depois. Estou
vendo.”
Absorventes
S obre o PL dos absorventes, Bolsonaro justificou
novamente o seu veto, sob
argumento de que o projeto
n ão prevê a fonte de despesas. E, se ele aprovasse,
poderia incorrer em crime
d e responsabilidade, passível de impeachment. “Eu
sou escravo das leis, eu não
posso sancionar uma coisa
s e não tiver uma fonte de
recursos com responsabili-

dade. Estaria respondendo
a um impeachment agora.
Agora a deputada que apresentou o projeto apresenta
para o prefeito este projeto
sem apresentar a fonte de
c usteio. Se derrubarem o
meu veto, vão ter que tirar
de outras pautas. De onde?
Não sei. Não é fácil.”
Ainda sobre o tema, o
p residente da República
disse que, em sua gestão, a
ex-presidente Dilma Rousseff (PT) vetou um projeto
igualzinho e o ex-prefeito
Fernando Haddad (PT)
t ambém barrou projeto
s emelhante quando ad-

ministrava São Paulo. “Se
n ão pode apresentar um
projeto sem dizer de onde
v em o dinheiro. Está na
l ei isso. Se eu sancionar,
e stou em curso de crime
d e responsabilidade. Eu
não posso fazer o que eu
quero com a minha caneta,
um vereador ou deputado
p ode colocar sim ou não
para o que bem entender.
Se eu fizer, pronto. O projeto é bom? É bom o projeto,
não há dúvidas, mas uma
deputada que apresenta
i sso tem que ser critic ada e não elogiada”,
finalizou.

Desigualdade cresce mais no Brasil
do que em outros países, aponta FGV
São Paulo (AE) - A pandemia ampliou a desiguald ade mais no Brasil do
que nos demais países do
mundo. Esse é o resultado
d e uma pesquisa feita
p elo Centro de Políticas
S ociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social),
c om dados internacionais do Gallup World Poll,
q ue mostra a percepção
d a população em relação
à s políticas públicas de
s aúde, educação e meio
ambiente O desempenho
brasileiro nas três esferas
foi pior do que o de outros
40 países.
Os dados, colhidos antes e depois da pandemia,
d estacam ainda que a
deterioração social brasileira foi mais forte entre a
população de renda mais
baixa, destaca o Estadão.
“A pandemia é um choque
global que afeta o dia a dia
do mundo inteiro. Mas, no
B rasil, a administração
e o gerenciamento das
áreas de saúde, educação
e meio ambiente foram
p iores. Por isso, tivemos
u m resultado abaixo da
média”, diz Marcelo Neri,
diretor do FGV Social.
Na educação, a satisfação dos 40% mais pobres
caiu 22% no Brasil e 2,38%

no mundo. Neri explica que
e sse porcentual reflete a
p iora de dados educacion ais na prática. O tempo
médio de estudo diário na
população de 6 a 15 anos
caiu para 2 horas e 18 minutos, enquanto o mínimo
legal é de 4 horas.
E ntre os mais pobres,
esse tempo ficou abaixo de
2 horas, e nas classes A e
B ficou acima de 3 horas, o
que aumenta o abismo social. A família de Adriana
Telles de Menezes, de Juiz
d e Fora (MG), viveu esse
drama (mais informações
abaixo). Neri ressalta ainda que as escolas ficaram
fechadas mais no Brasil do
q ue no restante do mund o. Isso sem contar que
muitas crianças deixaram
d e estudar porque não
tinham celular ou computador disponível e porque
as apostilas não chegavam
até elas.
Na saúde, houve queda
d e 10,5% entre os brasil eiros mais pobres e alta
d e 2,28% na média dos
demais países. A situação
s e inverte entre os 40%
m ais ricos. No Brasil, a
satisfação dessa faixa da
população subiu 0,5%; nos
demais países caiu 0,08%.
E m relação às políticas

a mbientais, houve piora
e m todas as faixas de
renda, enquanto a percepção melhorou no resto do
mundo.
“A pandemia deixou
m arcas sociais e econômicas muito fortes. Houve
u ma inversão de tendências. A desigualdade vinha
diminuindo e a educação,
a pesar de ruim, também
m elhorava. Agora tudo
m udou”, afirma Neri. Seg undo ele, as matrículas
escolares recuaram ao men or patamar desde 2007,
e isso terá consequências
no futuro, no aprendizado
e na produtividade do trabalhador, que já estava estagnada há algum tempo.
N a prática, esses fat ores têm um peso muito
f orte na competitividade
d o Brasil, sobretudo a
q uestão da educação. O
p residente da Trevisan
E scola de Negócios, VanDick Silveira, destaca que
o resultado de hoje terá
efeito daqui a 20 anos na
força de trabalho. A educação, diz ele, é muito ruim
e deve piorar. “O PIB per
c apita é o mesmo de dez
anos atrás. Em dólar, caiu
45% em 20 anos. A população ficou mais pobre em
termos globais.”
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Após nova derrota no Brasileirão, Grêmio
anuncia saída de Felipão “em comum acordo”
Porto Alegre (AE) - Luiz
Felipe Scolari não resistiu
a mais uma derrota do
Grêmio e foi demitido na
madrugada desta segundafeira. De acordo com nota
publicada pelo clube gaúcho, a decisão foi tomada
em "comum acordo" após
o revés para o Santos por
1 a 0, no domingo, na Vila
Belmiro. Ao final do jogo,
Felipão chegou a reforçar
a qualidade do trabalho
realizado, mas, horas depois, o clube anunciou que
encerraria o vínculo com o
treinador.
Essa foi a quarta passagem do técnico pelo Grêmio. Ele assumiu em julho
deste ano com o desafio de
tirar o clube da lanterna
do Campeonato Brasileiro,
mas não conseguiu deixar
a zona de rebaixamento em
definitivo. Após 21 jogos no
comando, Felipão entrega o
time na penúltima posição

do Brasileirão. Também
foram demitidos os auxiliares Carlos Pracidelli e
Paulo Turra e o preparador
físico Anselmo Sbragia.
Com as demissões de
Renato Gaúcho, após a
eliminação do Grêmio na
Copa Libertadores, e de
Tiago Nunes, Scolari foi
o terceiro treinador a comandar o time gaúcho
na temporada. Logo que
assumiu, viu o Grêmio ser
eliminado pela LDU na
Copa Sul-Americana. Sem
conseguir dar sequência
positiva, ele não resistiu à
pressão após uma sequência de quatro jogos sem
vencer O duelo contra o
Santos era considerado essencial na briga para sair
da zona de rebaixamento.
Em nota, clube tricolor
gaúcho agradeceu o "comprometimento e respeito
do técnico e sua equipe
com a instituição durante o

Jogos de Hoje
Bragantino X Atlético GO
Bahia X Palmeiras

Quarta-feira
Flamengo X Juventude
Atlético MG X Santos
Chapecoense X Athletico PR
Fortaleza X Grêmio
Corinthians X Fluminense
Internacional X América

Quinta-feira
São Paulo X Ceará
Cuiabá X Sport
período de trabalho". Também registrou que Scolari
agradeceu ao Grêmio "e
continuarei sendo gremista, como sempre fui e sempre serei", escreveu o clube.
"Nesta quarta passagem
pelo Tricolor, o técnico

bicampeão da América tornou-se o segundo treinador
com mais jogos à frente do
Grêmio, completando 385
partidas na casamata. No
último mês, perpetuou-se
na história gremista ao
marcar seu nome na Cal-

çada da Fama", prosseguiu
a nota.
Em passagens anteriores, Felipão chegou a
ser campeão da Copa do
Brasil, da Libertadores e
da Recopa Sul-Americana.
Ele deixará o clube como

o segundo treinador com
mais jogos no comando do
Grêmio, com 385 partidas.
Nesta quarta-feira, às
20h30, o Grêmio enfrentará
o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela
26.ª rodada do Brasileirão.

Douradina estreia com vitória no Amador de Loanda Fabinho comemora sequência
Douradina - No último
domingo dia 10 de outubro o time de Douradina
estreou no Campeonato
Amador na Liga de Loanda
contra a equipe de Santa
Isabel do Ivaí. Jogo foi no
estádio Oswaldo Ribeiro
de Oliveira em Douradina.
A partida terminou em 2
a 1 para o Douradina e foi
de virada sendo que Jean
Carlos abriu o placar aos
oito minutos do primeiro
tempo para Santa Isabel
do Ivaí e Mateus Sidney
empatou aos 28 da primeira etapa. Mas as fortes

Equipe de Douradina jogou bem e venceu de virada

emoções ficaram para o segundo tempo quando todo
mundo pensava que seria
empate, surgiu o atacante
Dunguinha, uma aposta no
Segundo Tempo do Técnico

Birinha e com muito oportunismo Dunguinha marcou
o gol de Douradina aos 42
minutos do segundo tempo.
Fabinho do CAD recebeu a
medalha de melhor jogador.

O prefeito Oberdam e o
vice Nakamura agradecem
a presença de todos que
compareceram ao estádio
e a diretoria do CAD como
é conhecida, agradecem
também a Câmara de Vereadores e todos os Patrocinadores da equipe.
No próximo domingo Douradina vai jogar em Diamante
do Norte como visitante.
Já no campeonato amador de Master, Douradina
vai estrear no próximo
sábado contra o Loanda
também em Douradina às
16:00 hs.

Casal de irmãos faz bonito no
Brasileiro de Atletismo em Cascavel
Umuarama – O atleta
Reinaldo Ferreira dos Santos e sua irmã Maria José,
a Mazé, competiram em
Cascavel no fim de semana
do Brasileiro de Atletismo
categoria Master. E fizeram
bonito.
Mazé ficou em primeiro
lugar nos 100 metros livres
e nos 200 metros livres
no feminino. Já o atleta
Reinaldo, ficou em segundo
lugar nos 5.000 metros e
nos 1.500 metros livres, e
também nos 800 metros livres conseguiu um terceiro
lugar.
Mazé iniciou a carreira
em Umuarama no final dos
anos 80, fez uma bonita
carreira Brasil afora com
conquistas também no exterior e agora está de volta
a Umuarama. Mesmo sem
uma pista adequada para
treinamentos na região,
ela mantém a disposição de

Mazé e Reinaldo exibem as medalhas que conseguiram em Cascavel

continuar competindo.
O casal agradece o apoio
da Prefeitura de Umuara-

ma e da Umaflex e já pensa
na próxima competição
que será em dezembro no

Rio Grande do Sul, uma
prova que terá atletas do
Mercosul.

Palmeiras tenta reencontrar o caminho das vitórias diante do Bahia
São Paulo (AE) - Estar na
final da Copa Libertadores
não diminuiu a pressão em
cima do técnico português
Abel Ferreira e do elenco do
Palmeiras. Com seis partidas seguidas sem vencer na
temporada, o time alviverde
entra pressionado em campo
contra o Bahia, nesta terçafeira, às 21h30, na Arena
Fonte Nova, em Salvador, pela
26.ª rodada do Campeonato
Brasileiro, em busca de uma
vitória para ter um pouco de
paz.
Após a derrota no estádio
Allianz Parque para o Red
Bull Bragantino no sábado,
os muros da arena foram
pichados. Abel Ferreira foi
criticado, assim como os

jogadores e até a diretoria.
Em terceiro lugar no Brasileirão, o Palmeiras não faz
uma campanha ruim, pelo
contrário. Mas o fraco futebol
apresentado nos últimos duelos ligou o sinal de alerta no
clube e a torcida não perdoou.
A sequência incômoda já
dura quase um mês. Após
ganhar da Chapecoense por
2 a 0, em 18 de setembro, o
time não encontrou mais o
caminho das vitórias. Foram
dois empates com o Atlético
-MG pela Copa Libertadores,
que garantiram a classificação para a decisão contra o
Flamengo. E pelo Brasileirão,
derrotas para Corinthians,
América-MG e Red Bull Bragantino, além de um empate

com o Juventude.
Os resultados ruins recentes afastaram o Palmeiras do Atlético-MG, líder do
campeonato nacional com
53 pontos - o time alviverde
tem 14 a menos. Claro que
matematicamente ainda é
possível se aproximar do rival
mineiro, pois ainda restam 14
partidas pela frente. Mas o
futebol abaixo da média tem
deixado o torcedor irritado.
Até por isso, o confronto com
o Bahia ganha contornos
mais tensos.
Abel Ferreira tem desfalques importantes para esta
partida por causa da convocação de jogadores para suas
seleções nacionais: Weverton
(Brasil), Gustavo Gómez (Pa-

raguai) e Piquerez (Uruguai)
Outros estão sem condições
de jogo como Marcos Rocha,
Danilo e Zé Rafael. A boa
notícia é o retorno de Felipe
Melo e Gabriel Menino, que
cumpriram suspensão automática e estão à disposição
Só que o Palmeiras vai
enfrentar um adversário
que está ao mesmo tempo
desesperado por estar na
zona de rebaixamento do
Brasileirão, mas também
motivado pela vitória fora de
casa na última rodada, diante
do Athletico-PR, e que terá o
retorno de seus torcedores
ao estádio após longo período
de ausência por causa das
restrições devido à pandemia
de covid-19.

na seleção brasileira e vê
evolução individual
Manaus (AE) - Cada
vez mais à vontade, Fabinho vai se soltando no
meio de campo da seleção
brasileira. No último domingo, diante da Colômbia, em Barranquilla, o
volante fez a sua segunda
partida consecutiva como
titular do time. O atleta do
Liverpool comemorou a
sequência dada a ele pelo
técnico Tite - que não pode
contar com Casemiro, do
Real Madrid, nesta Data
Fifa - entre os titulares.
“É algo novo para mim,
muito importante, que eu
sempre busquei. Eu tenho
muita confiança de jogar,
tranquilidade, a comissão sempre passa isso
para todos os jogadores.
É importante para qualquer jogador quando vai
vestir a camisa da seleção
brasileira. É seguir meu
trabalho”, afirmou.
No primeiro jogo desta
rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo
de 2022, o Brasil venceu
a Venezuela por 3 a 1, na
última quinta-feira, em
Caracas. Titular também
naquela partida, Fabinho
não aprovou a própria
atuação, apesar da vitória.
A autocrítica do volante o
fez ver, também, o quanto
melhor esteve no duelo
diante dos colombianos.
“A primeira, contra a
Venezuela, por mais que
tenhamos ganhado por 3
a 1, não gostei muito da
minha atuação. Acho que
com a bola eu poderia
ter ido melhor. Acho que

foi diferente, me sentir
melhor dentro de campo. Acho que no geral a
equipe fez um bom jogo,
gostei da minha atuação.
É isso, seguir evoluindo,
melhorando, para no próximo jogo fazer um grande
jogo diante do Uruguai”,
analisou.
Destaque do Liverpool,
Fabinho entende a forte
concorrência que enfrenta
por um lugar no time de
Tite. Recheada de opções,
como o próprio admitiu,
a posição oferece uma
disputa sadia e leal, da
qual já se acostumou a
participar.
“É algo normal, que
sempre tem, a seleção
brasileira sempre tem
jogadores de qualidade.
Na minha posição, tem eu,
Douglas Luiz, Casemiro, o
Allan... Se você for ver, na
Inglaterra tem três que estão fazendo uma excelente
temporada, o Casemiro
joga no Real Madrid há
um tempo. São jogadores
de qualidade que estão
lutando com lealdade pela
posição, o treinador nos
conhece e tem confiança
em nós”, concluiu.
A seleção brasileira seguiu de Barranquilla para
Manaus, onde inicia nesta
terça-feira a preparação
para o jogo de quinta contra o Uruguai, na Arena
Amazônia. O elenco teve
folga nesta segunda. O
Brasil é o atual líder das
Eliminatórias, com nove
vitórias e um empate em
10 jogos disputados.
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Sucesso nas redes sociais

A jovem atriz Valenthina Rodarte tem 13 anos e cerca
de 350 mil seguidores que acompanham fielmente as
suas postagens que mostram alguns de seus momentos
em família e também ao lado dos amigos. Lembrando que
ela ganhou fama ao interpretar a personagem Valenthina, na novela “Carinha de Anjo” que está sendo exibida
novamente pelo SBT.

Quase pronto

A notícia que se tem é as novas bailarinas do programa
de Fausto Silva na Band já foram escolhidas, sendo que
oito delas eram da Globo e atuaram no “Domingão do
Faustão”. Fausto Silva comandará um programa diário
na Band, a partir de 2022. É esperar e conferir.

Na praia

Luísa Sonza e Bruna Griphao foram juntas curtir o sol
na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As duas se
encontraram com outros amigos e, entre um papo e outro,
jogaram altinha na areia. Muita alegria e camaradagem.
Bonito de se ver.

VESTIBULAR
VES
VE
STIBULAR

Conﬁrmando os boatos

Como já sido anunciado nesta coluna, a Globo confirmou no último domingo que Tadeu Schmidt será o
novo apresentador do “Big Brother Brasil”. “Estou muito
orgulhoso e feliz por ter sido escolhido para essa missão.
Todo mundo sabe o que o ‘BBB’ representa, como ele
mexe com as pessoas. E, de quebra, ainda é o programa
favorito das minhas filhas. É uma honra exercer o mesmo
papel de dois dos maiores talentos da história da televisão
brasileira, que são o Tiago Leifert e o Pedro Bial. Estou
radiante e empolgadíssimo!”, revelou o escolhido. Com
a ida de Tadeu para o reality, o “Fantástico” passará a ser
apresentado por duas mulheres: Poliana Abritta terá a
jornalista Maju Coutinho como parceira no comando do
dominical. “É muito legal ter duas mulheres ancorando
juntas um programa super importante, como o ‘Fantástico’. Marca um novo tempo”, destaca Maju.

TOP50
T
OP50
[50 Bolsas de até 100%]
100%]

Apaixonada por beleza

A bolsa

Mais uma vez Andressa Suita
“causou” na web. A modelo aproveitou passeio ao lado de amigas e
usou top, calça jeans e blazer, mas
o que chamou a atenção foi a bolsa
Christian Dior avaliada em dezoito
mil reais.

Passeando

Mais uma vez, Glória Menezes
foi vista passeando em um shopping
do Rio de Janeiro na companhia
da filha, Maria Amélia Brito. Elas
aproveitaram para comer numa
cafeteria e a atriz acenou para os
fotógrafos e fãs que as abordaram.
Glória Menezes aparentemente
está bem de saúde. Lembrando que
ela teve Covid-19 juntamente com
o marido, Tarcísio Meira que não
resistiu à doença.

Para a criançada

O Dia das Crianças terá um gostinho especial no Studio Universal.
O canal preparou uma surpresa para
hoje, uma programação recheada
de filmes de animação. Os longas,
selecionados a dedo para divertir
a turminha e toda a família, serão
exibidos durante o dia todo. Vão ao
ar os "Os Smurfs 2", "Um Time Show
de Bola", "Yellowbird: O Pequeno
Herói", "Minions" e "Como Treinar
o Seu Dragão 2".

Sem manifestações

Fofoqueiros de plantão contam
que tanto Claudia Leitte quanto
Ivete Sangalo foram orientadas por
suas assessorias a não manifestarem sobre assuntos de política. Que
assim seja!

Libra
Decisões importantes devem ser
tomadas com muita análise e sem
precipitação. Mantenha-se calmo e
firme em suas atitudes. Não permita
que um conflito entre amigos abale a
sua relação.

Touro
Ainda que eﬆeja certo daquilo que
quer fazer e tem vontade, primeiro
analise meticulosamente tudo que
abrange o interesse de seu foco. Não
aja levianamente ou sem pensar muito.

Escorpião
Evite se aborrecer por nada e tenha
sempre uma palavra amiga e um
jeito carinhoso de tratar as pessoas,
sempre com muita consideração. Com
otimismo e perseverança alcançará
a vitória.

Gêmeos
No setor amoroso, não reclame por
bobeiras. Lembre-se de seu valor
quando for reivindicar seus desejos no
trabalho. Aja com moderação e com
muita calma quando for conversar
com seu chefe.

Sagitário
Nem sempre o que parece de fato é.
Cuidado para não criar em sua cabeça
uma situação que ainda não exiﬆe, e
o outro lado ficar surpreso com tanta
imaginação. Vá com calma!

Câncer
Cuidado, poderá valorizar mais quem
possui uma conta alta, vive num padrão classe A, assim como, poderá
dar mais importância a um meio social
mais abaﬆado que o seu.

Capricórnio
Aproveite o momento e inviﬆa na
decoração de sua casa. Deixe de lado
às tendências e procure decorar o seu
lar com peças que lhe agradem e te
trazem paz. Você e seu lar merecem.

Leão
Sua interferência em conflitos familiares poderá colocar ponto final neles.
Aproveite essa habilidade, mas não
tome para si as responsabilidades.
Não tome partido, seja coerente.

Aquário
Cuidado com atitudes precipitadas
ou radicais que poderão provocar
um rompimento de uma relação
de amizade. Para evitar rompimentos aja com ponderação e
acima de tudo, com muito amor.

Virgem
Expresse-se com clareza, evitando mal-entendidos. Nada de afobação. Mantenha um ritmo calmo
e continuo em todas as atividades. Troque ideias e ouça o que
a pessoa amada tem a lhe dizer.

Peixes
Delegue aos parceiros de trabalho
certas iniciativas e verá que a relação
profissional melhorará muito. Enfrente
com coragem e determinação as
queﬆões importantes que surgirem.

(ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS)
CORAÇÃO INDOMÁVEL – 17h30, no SBT
Maricruz diz a José Antonio que ela terá que ir para longe quando
for despejada, ele se oferece para ir com ela. Otávio, incomodado, diz
a Simone que irá atrás de Maricruz, e sai. Morais diz a Vargas que fará
todo o possível para defender Maricruz, já que a ama. José Antonio
diz a Maricruz que se separará de Esther se ela aceitar se casar com
ele, ela se ofende e recusa a proposta. Morais diz a Vargas que nem
ele nem ninguém desalojará Maricruz. Simone diz a Miguel que seu
casamento com Otávio é um fracasso. Na casa de Maricruz, Otávio
a diz que ela jamais voltará a passar fome ou dificuldades.

PROVA
V DIA 24 DE OUTUBRO
VA

A ex-“BBB” e apresentadora Camilla de Lucas não
esconde que é apaixonada por moda e beleza. Atualmente no “The Masked Singer”, Camilla falou sobre
a alegria de participar da campanha publicitária de
uma marca na qual “morou” numa loja durante um
dia inteiro. Ela teve a oportunidade de ter um contato
ainda maior com o universo fashion. E mais, Camilla
também adora decoração de ambientes e cuida pessoalmente dos detalhes que embelezam a sua casa.

Áries
Não trabalhe mais que seu corpo
aguenta, pois poderá ficar eﬆressado
e ter problemas de saúde. Controle a
rebeldia e não faça nada escondido.
Não tente tirar vantagens com sua
profissão.

INSCRIÇÕES GRATUI
A
ATUI
T S!
TA

MALHAÇÃO: SONHOS – 17h45, na Globo
Duca tenta convencer Nat a desistir de fugir e revelar a Lobão
que eles estão juntos. Lucrécia expulsa Cobra de sua casa e Jade fica
arrasada. Gael afirma a Wallace que torce por ele, mesmo acreditando
que o rapaz não está preparado para disputar o campeonato. Jade dá
um ultimato em Cobra. Nat termina o namoro com Lobão, que se
enfurece. Gael revela a Heideguer que Nat o acusou de manipular os
resultados do campeonato. Cobra pede ajuda a Edgard para agir mais
educadamente. Heideguer ameaça Nat para Lobão. Nat encontra
o pendrive de Alan.
TE DOU A VIDA – 18h00, no SBT
Andrea conversa com Horácio e conta que sua filha está se apaixonando por Pedro, por isso seu pai decide conversar com Elena. Elena
cita Pedro em um café e afirma que eles deveriam se mudar, pois ela
não é capaz de sacrificar sua família pelo que sente por ele. Pedro
fica muito triste e decide continuar com o casamento. Ernesto propõe
a Elena que eles vão morar nos Estados Unidos por um tempo e ela
não se opõe. Samuel fica muito intrigado porque Rosa desaparece
de um momento para o outro e tenta buscar a ajuda de Gabriela, sua
amiga. Irene está desesperada com a decisão de Elena de continuar
com o casamento, pois a cada dia a mulher sente amor pelo cunhado
e não sabe mais como separá-lo da irmã.
NOS TEMPOS DO IMPERADOR - 18h20, na Globo
Leopoldina exige que Luísa convença Pedro a desistir de casá-la.
Dumas, Gastão e Augusto chegam à casa de Luísa. Nicolau alerta
Celestina sobre Nino. Lupita garante a Batista que descobriu como se
livrar de Lota. Tonico humilha Dolores. Dumas revela a Teresa, Pedro
e Luísa que tanto Gastão quanto Augusto acreditam que desposarão
Isabel. Leopoldina faz insinuações sobre Luísa para Isabel. Guebo
conta a Samuel que beijou Zayla. Tonico admira Zayla. Nélio elogia
Dolores. O bando de Jamil e Guebo rouba Borges. Pilar é atingida
por um tiro de Borges.
PEGA PEGA – 19h30, na Globo
Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para
separá-lo da família biológica. Dom termina o relacionamento com
Tânia. Cristóvão se emociona quando Madalena o chama para voltar
a morar com ela. Lourenço revela ser da Polícia Federal e dá voz de
prisão a Athaíde, mas se depara com o marido de Lígia já apreendido por Antônia e Domênico. Antônia mostra a Athaíde a gravação
feita por Arlete, que comprova que ele foi o mandante da troca do
laudo do acidente de Mirella. Eric acusa Athaíde de ter colocado os
documentos em sua pasta, e pergunta ao ex-desembargador se ele
provocou o acidente de Mirella.
CARINHA DE ANJO – 20h30, no SBT
Gustavo diz para que Tia Perucas conte para Dulce Maria que ela
terá um passeio com o pai e Nicole. Estefânia não gosta da notícia.
Dulce Maria volta ao internato. A carinha de anjo reclama com Cecília
que terá que passar o final de semana com Nicole. Rosana vai até a
casa de Haydee e cobra dela a dívida financeira e o calote que levou
há 10 anos. Flávio e Haydee ameaçam Rosana sobre o processo ainda
não finalizado da adoção de Emílio. Juju é parada por uma fã de seu
vlog na rua. Cristóvão confessa para Gustavo que mesmo após tanto
tempo ainda é apaixonado por Estefânia. O patrão auxilia Cristóvão
a tentar convidar Tia Perucas para um jantar.
GÊNESIS – 21h00, na Record
Sheshi passa por um aperto no palácio. Potifar faz uma importante
descoberta. José interpreta os sonhos de Atarum e Shareder.
IMPÉRIO – 21h15, na Globo
Silviano confronta e ofende José Alfredo. Maria Marta defende
Silviano, e Maria Clara questiona a mãe. Xênia troca os sapatos de
Juliane. Através da câmera instalada na sala de José Alfredo, Maurílio
ouve quando o Comendador afirma que o denunciará à polícia. Elivaldo e Tuane se reconciliam. Maurílio se prepara para atirar contra
José Alfredo. Silviano deixa a mansão. Maurílio liga para Marcão.
Amanda presenteia Juliane com sandálias novas e Antoninho permite
que a sambista as use no desfile. Xênia se irrita com o fracasso de seu
plano. Cora ouve a conversa entre Maurílio e Marcão e tenta alertar
José Alfredo que ele corre risco de morte.
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IFIQUE DE OLHO

Saiba como funciona importação
de produtos por pessoas físicas
A tecnologia que possibilitou o contato entre
pessoas em qualquer parte
do mundo também facilitou o comércio. Com um
clique é possível comprar
produtos do outro lado do
planeta. O consumidor, no
entanto, deve estar atento
aos impostos e a eventuais
taxas de entrega para evitar atraso na chegada das
mercadorias.
Valores
Atualmente, as importações por pessoas físicas
não podem ultrapassar US$
3 mil por operação. Até US$
500, o imposto é simplificado e corresponde a 60% da
compra, incluindo o valor
do produto e de eventuais
taxas de frete e de seguro.
De US$ 500,00 a US$ 3
mil, também incide o Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS), administrado pelos
estados, e uma taxa de despacho aduaneiro de R$ 150.
Acima de US$ 3 mil, a
compra passa a ser considerada de pessoa jurídica.
Cada produto é tarifado
conforme o Imposto de
Importação e são acrescidos outros tributos como
Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Monitoramento
A Receita Federal monitora empresas que abusam
do artifício para se passarem por pessoas físicas.
Quem faz compras repetidas próximas desse valor
costuma ser investigado.
Caso a compra seja feita
em outra moeda estrangeira, a Receita Federal
apura o cumprimento do
limite convertendo o valor
da compra para dólares
pela cotação do dia em que
a mercadoria passa pela
fiscalização.
Pagamento tributo
O consumidor pode
pagar os tributos
pelo site dos Correios, por
meio de boleto bancário ou
cartão de crédito. Algumas
transportadoras privadas
cobram os impostos no
momento da entrega na
casa do comprador.
Algumas lojas virtuais
cobram uma estimativa de
imposto no momento da
compra e devolvem a diferença no mês seguinte no
cartão de crédito. O prazo
de pagamento do imposto
corresponde a 30 dias para
encomendas transportadas
pelos Correios e 20 dias
para transportadoras privadas, a partir da liberação
da mercadoria pela Receita
Federal.
Isenções

Atualmente, as importações por pessoas físicas não podem ultrapassar US$ 3 mil por operação

Atualmente, o Imposto
de Importação não é cobrado em duas situações.
A primeira é a isenção
estabelecida por lei para
livros, revistas (e demais
publicações periódicas)
e remédios. No caso dos
medicamentos, compras
por pessoas físicas de até
US$ 10 mil são isentas, com
o produto liberado somente
se cumprir os padrões da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Também não pagam
imposto, encomendas de
até US$ 50. No entanto, o
benefício só é concedido
se a remessa ocorrer entre
duas pessoas físicas, sem
fins comerciais. Um decreto
de 1980 isentava encomendas de até US$ 100 quando
o destinatário era pessoa
física. Em 1999, o limite
foi reduzido pela metade
por uma portaria do antigo
Ministério da Fazenda, com
o acréscimo da exigência de
que o remetente também
seja pessoa física. Essa é
a orientação seguida pela
Receita Federal.
Correios
Mesmo que consiga
escapar dos impostos, o
cliente não conseguirá escapar das taxas postais.
Os Correios cobram R$
15 por entrega. O dinheiro
cobre custos de transporte
e de fiscalização. O cliente

deve entrar no sistema de
rastreamento de objetos,
no site da estatal , e consultar se a página traz a
informação “Aguardando
pagamento do despacho
postal”.
Normalmente, os Correios também enviam uma
carta ao comprador avisando que a mercadoria está
parada em um dos centros
de processamento de encomendas internacionais,
nos aeroportos internacionais de Guarulhos (SP), do
Galeão (RJ) e de Curitiba,
onde passam por raio X e
por cães farejadores.
Eventualmente, os Correios pedem esclarecimentos, como provas de valor
e de conteúdo, receitas
médicas e autorização de
importação. Mercadorias
suspeitas ou com conteúdo
que ofereça risco biológico, sanitário, físico ou
de algum outro tipo são
enviadas para os fiscais do
Ministério da Agricultura,
do Exército, da Anvisa e
de demais órgãos. A lista
de mercadorias proibidas
de entrarem no país está
no site dos Correios.
Para clientes de transportadoras privadas, o
valor normalmente vem
embutido no frete. Caso não
esteja incluído, como ocorre
com pequenas transportadoras, também costumam
ser cobrados R$ 15.

Como recorrer dos valores cobrados?
Quem discordar do imposto
ou da multa pode recorrer. Nesse
caso, é necessário preencher
um formulário oferecido pelos
Correios ou pela transportadora
privada dentro do prazo de pagamento dos encargos, 30 dias para
as encomendas transportadas pela
estatal e 20 dias para as empresas
privadas.
Nos Correios, a revisão pode
ser pedida no ambiente “Minhas
Importações” , no site da companhia. O próprio sistema permite o
Multas e devoluções
Caso a Receita Federal
constate erros ou tentativas de fraude nas notas fiscais, o comprador
deverá pagar o imposto
devido, com multa. As
multas variam conforme
a situação.
Quando o valor declarado é diferente do valor
real da mercadoria apurado pelo Fisco, duas multas
são cobradas: uma administrativa, equivalente
a 100% da diferença, e
outra tributária, de 37,5%
sobre a mesma diferença.
Nesse caso, o comprador
terá de pagar o imposto,
mais a multa de 100% e a
multa de 37,5%.
Se algum produto no
pacote não foi declarado
na nota fiscal, a multa

Venda de aviões impulsiona ações da Embraer na Bolsa de Valores
Após anunciar um acordo para a venda de 100 aeronaves para a companhia
aérea NetJets, as ações da
Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A)
operam em alta no pregão
de hoje (11), na B3, a Bolsa
de Valores de São Paulo.
Na manhã desta segunda-feira, a Embraer disse
que recebeu encomenda
adicional de cerca de US$
1,2 bilhão para a entrega
de jatos executivos Phenom
300 para a NetJets, de War-

ren Buffett. Por volta das
13h25, os papéiss EMBR3
avançavam 5,26%, negociados a R$ 26,04, com um
recuo para 4,4%, negociados
a R$ 25,84, por volta das
15h40. O Phenom 300E é
o jato leve mais vendido
dos últimos nove anos
no segmento. O primeiro
acordo de compra da NetJets, assinado em 2010,
contemplou 50 pedidos
para os jatos executivos,
mais opções de até 75
aeronaves adicionais.

Mais 100 aeronaves
A Embraer disse que o
novo acordo com a NetJets
foi fechado após a entrega
de mais de 100 jatos Phenom 300. O novo contrato
prevê a entrega de até 100
aeronaves adicionais e que
a NetJets, integrante do
grupo Berkshire Hathaway,
começará a receber o modelo Phenom 300E da nova
encomenda no segundo
trimestre de 2023, para operação nos Estados Unidos e
Europa.

“Com este novo pedido,
que inclui um abrangente
contrato de serviços, a
NetJets não apenas reforça seu compromisso
em criar uma experiência
aprimorada para o cliente,
à medida que a demanda por aviação privada
continua a crescer, mas
também sua confiança
no inovador portfólio da
Embraer para oferecer
a experiência perfeita
a seus clientes”, disse a
Embraer, em comunicado.

envio de documentos para embasar
o recurso.
A Receita Federal analisa a
reclamação em instância única
(apenas uma vez) e comunica a
decisão por meio dos Correios
ou da transportadora privada.
Quem se sentir insatisfeito pode
recorrer à Justiça Federal, com a
possibilidade de entrar com ação
em Juizados Especiais Federais se
o valor total questionado equivaler
a até 60 salários mínimos (R$ 66
mil, atualmente).

equivale a 75% da diferença do imposto devido, com
o consumidor também
pagando o imposto sobre
o item não declarado.
Caso a compra entre
no país com declaração
de isenta, e a Receita
não aceite a isenção, o
comprador terá de desembolsar o imposto devido
mais multa de 37,5%.
Caso um produto im-

portado venha com danos
e precise ser devolvido
para reparos ou troca, o
consumidor pode recorrer
à Exportação Temporária.
Nesse caso é necessário emitir uma guia
especial, disponível
no site dos Correios. A
página explica todos os
procedimentos a serem
seguidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná

Av. Adão Arcângelo Dal Bem, 882 – Telefone 0XX-44-3654-1235 – Fax 0XX-44-3654-1209

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – J

O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, na forma da Constituição Federal,
Art. 37, TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PARA O CARGO DE
AGENTE ADMINISTRATIVO referente ao Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021 e
ainda promove outras providências:

1. Não EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – I onde se lê:
2. Os candidatos que interpuseram recursos podem consultar as respostas na
Área do Candidato.
2. Passa a ser lido da seguinte forma:
2. Os candidatos que interpuseram recursos podem consultar as respostas de
seus recursos no site www.valespe.com.br, disponível junto com os demais
documentos a todos os candidatos.

3. O Gabarito Oficial para o Cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO passa a constar da forma
descrita neste Edital e não da forma como constou no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – I, onde por um erro de tabulação de dados teve alguns dados
incorretamente inseridos no bloco.
4. O Gabarito Oficial dos demais cargos dispostos no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – I permanecem inalterados.
Agente Administrativo I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D C A D B B C C D D D A B A C C C C A C D B A D B C B C C C

Brasilândia do Sul, 9 de outubro de 2021.

Assinado de forma digital por
ALEX ANTONIO
ALEX ANTONIO
CAVALCANTE:0176 CAVALCANTE:01760012980
Dados: 2021.10.09 18:55:16
0012980
-03'00'

ALEX ANTONIO CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, teRçA-feiRA, 12 de outubro de 2021

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO DO EDITAL Nº 094/2021
Concurso Público da Prefeitura de Umuarama - Edital Nº. 48/2021

Redação
Professor Atuação Na Educação Infantil E/Ou Anos Iniciais Do Ensino Fundamental
Inscrição Nome

EDITAL Nº 094/2021
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 48/2021
A NOTA DA PROVA DE REDAÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO N.º 048/2021 DOS CARGOS DE
PROFESSOR - ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
E/OU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL;
PROFESSOR - ATUAÇÃO ESPECÍFICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – PR.

Redação
Professor Atuação Na Educação Infantil E/Ou Anos Iniciais Do Ensino Fundamental

Nota

Inscrição Nome

Nota

124947

Fabiana Cristina Tonon Laino

56,50

124719

Fabiana Felix de Araújo Oliveira

46,00

119166

Valda Gisele Correia Sapatini

50,00

118541

Fabiana Teresinha Pless

61,50

123927

Valéria Vieira Pontes

55,50

123386

Fabricia Alessandra Garcia Mello de Oliveira

66,50

124826

Vanessa bacarin Zavilenski

50,50

118075

Fabricia de Carvalho Paixão

68,50

122330

Vanessa Tolotto de Souza

35,00

120957

Fabrieli de Cassia Alcântara da Silva

41,50

120725

Vânia da Silva Galves bonfim

64,50

123087

Felipe Henrique Pizzi

72,00

121818

Vânia Rodrigues Nicolau

41,00

125383

Fernanda Alvina Silvestre

41,50

124569

Vilma Alves Neres Torres

41,50

120676

Fernanda Antunes de Oliveira barbosa

58,00

118391

Vilma Aparecida Costa

37,50

120518

Fernanda Cristina Taiete

44,00

124560

Fernanda Oliver Martim

44,50

125542

Vilma Maria Ferreira Coltri

41,50

123764

Fernando Henrique Ribeiro Segura Gomes

35,00

122149

Wellington Lucas dos Santos

57,00

118028

Zilda Leticia Cordeiro da Silva

50,00

117880

Flavia da Mata Lacerda Campos

33,50

125313

Franciane Aparecida de Oliveira

36,00

125243

Franciele Aparecida de Oliveira Santos

38,50

Professor De Educação Infantil - Atuação Específica Na Educação Infantil

124806

Franciele de Oliveira Alves

62,00

Inscrição Nome

125504

Francieli Jorge dos Santos

60,00

119554

Adriana Delgado banhara

50,00

Total de Candidatos: 450
Nota

125107

Francielle Couto Lopes

63,50

117575

Adriele de Almeida Hernandes

41,50

A Presidente da Comissão Especial do Concurso Público do Município de
UMUARAMA – PR, no uso de suas atribuições legais, considerando:

122137

Francielle Cunha Godoi Garcia

39,50

118309

Adrielli Alvess Silveira

43,00

122740

Francielle Garcia de Oliveira

59,50

120927

Aleliana Jaqueline de Lima

50,50

117905

Francielli Salustiano Santos da Cunha

41,00

118418

Franciely Vanessa de Souza Garcia

44,50

121659

Alessandra Fernanda Ferreira Rodrigues

43,50

- o disposto nos itens 7.2, bem como o Anexo VIII do Edital nº 48/2021, publicado em 01
de julho de 2021, bem como o Edital 90/2021 publicados em 22/09/2021.

123932

Gabriel Leite de Souza

45,00

124933

Alessandra Mirandola de Oliveira

63,50

118666

Gabriel Marques de Araujo

33,00

124860

Aline Danielle Casquel Saruhashi

65,00

124331

Gabriela berechavinski

53,50

119699

Aline Fernanda Menezes da Silva

44,00

118626

Gabriela Costa e Silva

54,00

120247

Alline da Cruz Siqueira Neves

50,00

124750

Gabriela de Oliveira Rodrigues

39,00

122325

Amanda dos Santos Silva

42,50

125667

Gabriela Mirandola de Oliveira

35,00

123129

Amanda Vasconcellos

79,00

118152

Gabriela Pista Silva

77,00

119097

Ana Carla Pensin barbosa

65,50

123101

Gabriela Simões de Souza Gomes

43,50

125364

Ana Paula Gobetti

44,00

121404

Gabriella Reis Pinheiro Molinari

56,50

122505

Ana Victória Pereira de Oliveira

50,00

119918

Geovana do Nascimento Lopes

43,00

123262

Andréa de Oliveira Souza Luiz

43,50

118777

Geovana Stefane Mathias

54,00

119700

Geovania bonfim de Oliveira

30,00

117912

Andreia Coutinho dos Santos Ribeiro

37,50

125375

Gessica Oliveira Nakayama

42,50

124782

Andréia Cristiane de Souza Machado

43,00

122051

Gilmara da Silva

50,00

124794

Andreia da Silva Zamperoni

50,00

123195

Gisele Cristiana Alves

43,50

119800

Andreia Francielle da Silva

39,50

125902

Gisele Dayane Dutra de Souza Ferraz

38,50

124819

Andreia Maria da Silva

37,50

118939

Gisele de Souza Estercio Silva

40,00

122379

Andressa da Silva Miranda

39,00

124925

Gisele Maria Andrade Caobianco Macagnan

60,00

119770

Andressa Lopes Furtado

36,50

121425

Gislaine Méury Flabio da Silva

64,00

117788

Andressa Lopes Severo

50,00

123076

Gislaine Oliveira do Nascimento

53,50

121162

Andressa Nunes Lacotis da Costa

42,50

122543

Gizele Ribeiro dos Santos barbosa

41,50

125823

Angela Regina da Conceição

40,50

125646

Glaucia Verena Myszkovski

45,50

122728

Gleicieli Karine dos Reis Dias

40,00

125850

barbara Camilla Chaves

50,00

122358

Gleicimara dos Santos Marques

45,50

122955

beatris Mota Nery

40,50

125015

Gloria Regina Cardoso Siqueira

39,00

118322

beatriz Athaydes

45,00

125601

Graciele Silvestre dos Santos

40,00

122311

beatriz Medeiros bazana

44,50

122887

Gracielle Ernesto da Costa Lira

40,00

124589

brenda Letícia Guimarães Marinossi

50,00

brizziane brizzi de Oliveira

42,00

TORNA PÚBLICO:
Art.1º - O Resultado da Prova de Redação, do Concurso Público nº. 48/2021, do
Município de Umuarama - PR, conforme anexo único deste Edital.
Art. 2º - O prazo para recurso contra o resultado da Nota da Redação é até as 17h do
dia 12/10/2021;
Art. 3º - O recurso deverá ser devidamente fundamentado, redigido no formulário
abaixo para identificação do candidato e encaminhado para o e-mail: cogeps@unioeste.br.
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
À Comissão Organizadora do Concurso Público 48/2021
Inscrição:
Nome Completo:
CPF:
Email:
TIPO DE RECURSO

Interposição de Recurso contra o resultado da Prova de Redação;
Publique-se e Cumpra-se.
Umuarama - Pr, 08 de outubro de 2021.
Elisangela Alves dos Reis
Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal

118646

Graziele Ariadni Araujo da Silva

56,50

124847

123210

Helaine Cristina Munhoz

55,00

119577

bruna Cristina Teixeira

39,00

125895

Hevelin Thatiane barbosa

67,00

122659

bruna Letícia Cordeiro Caetano

50,00

119923

Isabel Cristina Cavalcanti Nascimento

50,00

122540

bruna Teodoro

38,50

118586

Ivonete de Souza Gabriel

67,50

123177

bruno Henrique de Assis de Matos

38,50

126069

Izabelly Vieira de Jesus

44,50

125222

bruno José Pereira

50,00

125897

Jaciara Pereira Leal

43,50

125794

Camila beatriz Lemes de Almeida

44,00

117828

Camila de Souza Nascimento

42,00

118052

Camila Gomes da Silva

118121

Carolaine Cândido Soares

39,50

121900

Carolina Mantovani Garcia

37,50

125088

Caroline Fátima de Souza

34,00
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Redação
Professor Atuação Na Educação Infantil E/Ou Anos Iniciais Do Ensino Fundamental

Redação
Professor Atuação Específica Em Educação Física
Inscrição Nome

Inscrição Nome

Nota

1,50

Nota

122813

Adriana Jacira dos Prazeres

31,50

122687

Jacqueline de Cassia Laguna

43,50

124915

Alan Pablo Grala

50,00

117695

Jamille Cristina Rinaldi Alves

42,50

121203

Alex Maluf Menegasso

50,00

125785

Jane Cristina Marques dos Santos

57,00

124886

Ana Claudia Pires de Oliveira bassi

0,00

123396

Janeide da Cruz

50,00

117621

Ana Claudia Rodrigues Russi

54,00

117640

Janine barbosa de Oliveira

56,50

120050

André de Oliveira

40,50

122610

Jaqueline Aparecida Paulo da Rocha

50,50

125297

Cássio Murilo Mendes Delelli

0,00

125050

Jaqueline bruno

59,00

Redação
Professor De Educação Infantil - Atuação Específica Na Educação Infantil

125662

Célio Fernandes Vilela Júnior

43,00

118797

Jaqueline Ferreira dos Santos

45,50

Inscrição Nome

125521

Cibele Rodrigues de Araújo Costa e Souza

41,00

122563

Jaqueline José Rodrigues Lopes

53,50

124906

Cláudia Casagrande Trink

43,00

121709

Daniela Yoshida Silva Croco

73,00

118677

Jenifer Tatiane dos Santos

50,50

118736

Claudia da Silva Cardoso

50,00

121707

Daniele Vieira Sturm

66,00

122528

Jeniffer Nunes Nogueira

45,50

120275

Cléia Mara Alves

50,50

120300

Danilo Flauzino Teixeira

52,00

122335

Jesiely Teixeira Alves da Silva Sapucaia

45,50

124008

Cristiana Clemente da Silva beltrão

50,00

117771

Denis Augusto Pirola Sasdelli

60,50

117937

Jéssica Aline de Jesus de Lima

62,50

118082

Cristiane Cavalcante Silva

50,00

123397

Douglas Raphael Griffo

50,00

118766

Jessica Caroline Pinheiro Zangari

45,50

119411

Cynthia Viviane de Souza Oliveira da Cruz

61,50

118176

Edson Vander Gabriel Silva

23,50

117850

Jessica de Oliveira Gomes

45,50
45,00

50,50

50,00

Jessica Gomes de Matos

Dahra Karoline Maciel Pinheiro

Eduardo Favetta

124618

117806

119538

37,50

60,00

56,00

Elisangela Fabiano da Silva Mossioli

Joice Aline dos Santos

Daiane Stefani Ricci Sobenko

122225

119647

124130

52,00

50,00

41,50

Evandro Fernandes Almancio

Joseli Pereira da Silva Jander

Daniela Guerino Garcia Francozo

124020

117869

118107

117684

Fábio Henrique dos Santos

41,00

119192

Josiane Felix

50,50

119796

Daniela Martins Novais de Oliveira

59,00

121446

Fábio Massamitsu Sakata

60,50

118191

Josieli Cristina brizzi

53,50

120575

Daniela Ziolli Vito

64,00

117862

Fernanda Rotta dos Santos

59,00

122793

Josimar Ribeiro dos Santos

53,50

120662

Danielli Cristina brito Ferreira

50,00

38,00

124762

Joyce Hecht Pereira

63,00

117802

Dara dos Santos Salgado

50,00

61,00

125805

Joyci Karoliny Dias

57,50

122487

Debora Mirian Galdino Cardoso

40,00

Jucelaine Ávila de Oliveira

61,50

118917

Denise dos Santos Teixeira

52,00

124758

Diego Duenha bardela

42,00

124005

Ediney de Lima

42,00

124797

Elaine Pavan de Oliveira

36,00

121662

Eliane de Lacerda Faria

55,00

125705
124027

Gabriel Sevilha buzeli
Glaucya Christie Theza dos Santos

118157

Henrique Previato Pereira

53,50

120259

125597

Ivo Alberto bueno Pires

53,50

123644

Jucelma Teixeira Gomes Paulo Herrero

53,50

125448

Jaqueline Cerozino

0,00

118438

Júlia Cristina Vaz da Costa Alves

64,50

125228

Jefersson Gabriel Alves Ferreira

27,50

124812

Julia Maria da Conceição Leite

53,50

124936

João Henrich Vieira Occhi

37,50

120244

Julia Raquel Sonoda

54,00

119815

João Paulo Noro da Silva

50,00

122894

Jose Rodrigues Mendes

50,00

118698

Josiane Angelica Ribeiro Segura Fonte Reis

42,50

118112

Julio Cesar de Souza Reis

38,50

120670
120264

Júnior Gomes

50,00

Kahiqui Rafael Ortiz

50,00

123391

Karoline de Lima Santos

40,00

122830

Krigor de Camargo barela Faeda

51,00

119258

Leonardo Alves Correia

50,00

119950

Lizandra Corrêa Zanotto

54,50

124678

Luiz Henrique Haga da Silva

67,00

122496

Marcela Albertini balbino

50,00

120566

Marcio Henrique da Silva

50,00

125025

Marco Sakichi Kanno Suguimati

52,50

120355

Marcos Antonio Rolim Teixeira

51,50

120674

Marta Regina batista Evangelista

53,50

126107

Maycon Rodrigo Posso bom Piva

50,00

124775

Nágila Pilon Ferreira

50,00

120872

Rafael de Souza Reis

42,50

123316

Rafaela beatriz Angelotti

53,50

121858

Renata Fabricia Lopes da Silva

54,00

125921

Rhayanne Rhaynnara do Nascimento Fraga

52,00

122510

Ricardo de Almeida Mandotti

62,50

120581

Rodrigo de Melo Silva

50,00

124464

Rubens Sampaio Filho

50,00

122586

Tacia Maria Souza dos Santos

62,50

118603

Tatiana Rico

50,00

123122

Thereza beatriz de Mello

53,50
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Juliana bacarin Henrique

53,50

122418

Juliana bernardes Santana

53,50

117759

Elielce biella dos Santos

55,00

122898

Juliana bernardo

59,50

122178

Ellen bento de Oliveira

58,50

120720

Juliana bueno Ruiz Rebecca

57,50

123252

Emanuelle Totoli de Oliveira Cezário

50,00

125191

Juliana Cristina Ferreira de Almeida

50,50

120368

Erica bezerra da Silva

31,50

118081

Juliana de Macedo Silva balan

69,00

122486

Erica Tutini da Silva

52,50

121015

Juliana Horwat de Morais

61,00

124178

Ester Rodrigues dos Santos Tomaz

55,00

122623

Juliane Siqueira de Souza Lavado

54,00

119611

Fabiana Cristina Raimundo Jorge

38,00

125683

Julio Cezar de Oliveira

53,50

125111

Júnia Pedro de Souza

54,00

119915

Fabiana da Silva Costa Nascimento

50,00

123876

Kaline Soares dos Santos

25,00

118046

Fabiana dos Santos batista da Silva

53,50

125342

Kamilla Rodrigues de Souza

53,50

119884

Fabiana Santos da Costa barros

38,50

117936

Karina Fernandes Gasparino Lopes

53,50

124923

Fabiane Cardoso Zagoto

42,00

117769

Karina Romanha de Alcantara

53,50

123712

Fátima Sigoli de Oliveira Novak

41,50

120868

Karine Coutinho Sodré Ferrari

61,50

119670

Felipe Rossi de Almeida

76,50

118449

Karla Monique dos Santos de Sousa Gubani

50,00

125463

Fernanda Aparecida Moreira

39,00

123299

Karla Moreira de Lima

53,50

117651

Fernanda Aparecida Pereira Oliveira

54,00

125871

Karolayne Priscila Araujo Pereira

50,00

122664

Fernanda Aparecida Ribeiro Gomes

50,00

118455

Kathellen Rayane Zangrande de Oliveira

58,50

122810

Fernanda Carvalho da Silva

50,00

125555

Kathya da Silva Cruz Alves

75,00

119719

Keile Cristina do Nascimento

53,50

119508

Fernanda Martos de Almeida

41,50

124567

Keller Caroline da Silva Trentini

53,50

117843

Franciele Aparecida Domingos de Oliveira

39,50

121735

Kely Jeniffer Lopes Nunes

50,50

120466

Franciele Cardoso de Jesus

39,00

117740

Kiara Correia de Oliveira Rodrigues Silva

53,50

122885

Francielle Cristina dos Santos Zamberlan

50,00

119433

Laís Aparecida Das Graças

65,50

124822

Gabriela Donda Menegheti

53,50

123006

Lana Karla de Alvarenga barradas

53,50

118839

Gabriele de Satiro Oliveira

32,50

122004

Lara bissiato Souza

50,00

118684

Gabriella Pensin de Oliveira

50,00

122763

Larissa Dias Felix

44,50

122969

Gabrielly Araujo dos Santos

43,00

123202

Geovana Aparecida Silva Amorim

50,00

124418

Geovana de Fátima Guerra

37,50

125684

Giane Alves dos Santos

38,50

126114

Gisela Crislaine de Almeida

29,50

125711

Gisele Aparecida Cezario da Silva

44,00
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Inscrição Nome

125979

Gisele Soares Franco

52,00

Nota

125616

Gislaine Teixeira da Silva

41,50

Nota

118661

Larissa dos Santos Martins

76,50

125603

Glauber Antonio Santos

42,00

125862

Tony Douglas Tissei

44,50

117840

Larissa Nicoletti Furtado dos Santos

50,50

122497

Glaucia Medeiros

62,00

122935

Valdemir Santos da Silva

50,00

117646

Larissa Orzacg bueno Ceranto Pestana

50,00

120121

Glaucia Milla Soares Campos

54,50

124592

Vinícios de Souza

43,00

121078

Larissa Rodrigues da Silva Ribeiro

45,50

124792

Gleicy da Silva Azarias

36,50

120139

Vinicius de barros Cerezuela

50,00

122715

Laudiceia Freitas dos Santos Silva

50,50

120533

Vinicius de Sá Januário

37,50

118614

Laurieny Pesoti Rei de Souza

53,50

117679

Gloriaparecida Limoni Farias

50,50

123477

Willian Paulo dos Santos

33,50

122018

Layane Scardelai Fiacoski

50,50

119921

Lays Conrado Andrade

44,50

Professor Atuação Na Educação Infantil E/Ou Anos Iniciais Do Ensino Fundamental
Inscrição Nome

Total de Candidatos: 62

121562

Léa de Castro baptista

50,00

Nota

121774

Léia Cristina Scaldalai

53,50

119011

Adria de Paula Gomes Hernandes

54,50

124605

Leila Cristina Neves Ferreira

56,50

122477

Adriana Alves Pereira

37,50

121759

Leila de Cassia Macedo

50,50

Leonardo Carvalho de Souza

81,50
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125053

Adriana borges da Costa

40,00

121535

122861

Adriana Ruiz de Oliveira Jardim

42,00

124238

Lerci de Jesus Perrut

54,00

125157

Adriana Tejada de Souza Damaceno

41,00

117877

Letícia Caroline Souza

53,50

Redação
Professor De Educação Infantil - Atuação Específica Na Educação Infantil

123471

Alan Santos de Almeida

44,00

123383

Leticia da Silva Cunha

45,00

Inscrição Nome

118065

Alan Vinicius da Silva Mota

41,00

120808

Letícia Fernanda Guedes Ribeiro Ciusz

61,00

118093

Helena Alves Dalto

64,00

125706

Alana Gabriela Rodrigues dos Santos

43,00

117927

Letícia Meireles de Souza

57,00

118639

Heloisa da Matta Silva

55,50

119532

Aleksandra Fernandes Rodrigues

38,50

121130

Letícia Passador dos Santos

50,50

122584

Hérica Maiara Montezol Torres dos Santos

51,50

119622

Alessandra Chiquetti Franco Jamarchi

35,00

120852

Lidiane Pacagnam

50,00

118757

Hyasmin Santos Azevedo

50,00

118719

Alessandro Aparecido Salgado

56,50

125886

Liegida Martins Tavares Viana

50,50

123881

Isabella Sette batista

34,00

119233

Aline barros dos Santos

50,00

117917

Ligia Aparecida Ribeiro de Alvarenga

53,50

121339

Islayne Henrique Montanhani

39,00

44,00

125740

Lilian Carla Silva

41,00

Lilian da Silva Cruz Gonçalves

50,50

123184

Itamar Luiz Pereira Junior

73,50

Lorena Cardoso boer Oliveira

53,50

122467

Ive Samara Durães Chiulo

50,00

42,00

123847

Jackeline Cremonesi bertasso

59,00

Jacqueline Aparecida dos Santos Frello

50,00

120477

Aline billó Pereira

Nota

117952

Aline bonzanin de Souza Lemos Fanegas

38,50

123221

122604

Aline Ferrari

50,50

124225

124866

Aline Paula Lopes

38,50

119749

120473

Aline Petroncini Diomedesse Xander

42,50

119493

Lorena Fernandes de Oliveira

63,50

122744

120084

Amábile Dionízio Silva

50,50

120082

Lorena Mazuchini Miranda

45,00

120706

Jaqueline Jorge Prandini

50,00

117760

Amanda Aparecida bonzanin

50,50

117903

Lourdes Natália Turetta Martins

50,00

119954

Jaqueline Setsuko Vieira

44,00

125434

Amanda Azevedo Doenea

83,50

124137

Lourdes Pereira Avila Rodrigues

41,50

118782

Jeisiane Aparecida Santos Ferreira

44,00

124728

Amanda Cristina de Oliveira Santos Mazini

41,50

123032

Luana Maria Ziroldo

59,50

117671

Jéssica Pereira Pereira bertolli

57,50

119806

Luciana Herrera Ufemea

53,50

120761

Jheniffer Ferreira Fernandes

38,00

124783

Luciane Cristina Cuaio Costa Souza

43,00

123976

Jociane Silva Gois

54,50

125905

Lucinéia de Souza Lima

45,00

124488

Luzia Leite da Silva

64,50

118571

Jocimara Maciel Correia

56,50

124854

Magda de Couto dos Santos

58,00

123191

Joice Fernanda Santana dos Santos

50,00

44,00

125587

Josiane Diniz Ferreira

53,00

Josilaine Claudiano Teruel

56,50

125811
118761
120272

Amanda Dantas Vivi

50,00

Amanda de Oliveira Fantinel
Amanda Gleice Leste

42,50
41,00

119054

Amanda Pamela da Silva

44,00

119708

Amanda Souza da Silva

41,00

125630

Ana Carolina Molina Petinati

42,00

124708

Ana Caroline Domingos Gryczak

40,00

125841

Ana Clara Farias Silva

38,50

125320

Ana Claudia Santana

35,00

117758

Ana Emília Marques Sales da Costa

41,00

124702

Ana Flávia Targa da Silva

118833

60,00

121769

Ana Julia Macedo Pinto

40,00

118723

Ana Laura de Toledo barros

41,50

124760

Ana Lúcia Cordeiro barbosa

50,00

124574

Ana Maria Lima Morais

50,00

124912

Ana Maria Vitorino bezerra

53,50

120197

Ana Paula da Silva brito

43,50

122895

Ana Paula da Silva Kiel

43,50

121641

Ana Paula da Silva Zulianelli

50,50

124636

Ana Paula de Oliveira

39,00

125728

Ana Paula de Oliveira Silva

45,00

122523

Ana Paula Melo Angelotto

45,00

122446

Andrea de Oliveira dos Santos borba

71,50

122702

Andreia Alves Gomes de Andrade

40,00

121247

Andréia da Silva Alves

41,50

120014

Andréia dos Santos

56,50

Lorena da Paz Rissato Malinovski

Makleyne Caldeira Moura

123333

Mara Regina da Silva de Matos

50,00

122484

125904

Márcia Regina Madeira

50,00

120106

Jovana Santana da Silva

43,50

125435

Marcia Silveira

43,50

120840

Julia de Freitas de Oliveira Duenha

56,00

125299

Marcilene Aparecida de Oliveira Vilela

50,00

121556

Juliana de Oliveira dos Santos

50,00

126098

Maria Clara Simonetti Pires

45,50

125110

Juliana Maria Alves

50,00

124571

Maria Claudia da Silva

43,00

118224

Juliana Toledo Faexo Sella

50,00

119249

Maria de Fátima da Silva

50,00

124804

Maria de Lourdes Feliciano da Silva

44,50

126132

Kamila Vitória Torres Gonçalves

51,50

120176

Maria Eduarda Leite barbosa buzeli

42,50

118410

Karina Aparecida Lemes Furlan

40,50

125640

Maria Izabel Xavier Pontes

50,00

125513

Karina Aparecida Marques da Silva

53,00

43,50

125787

Karine Andrade da Silva

50,00

Karolina Vitti

41,50

124767

Maria José dos Santos Carvalho

117690

Maria Lucia da Silva Gonçalves

42,00

122424

120094

Maria Luiza Gilio Ferla

53,50

117662

Kelly beatriz Costa dos Anjos Limeira

44,00

124606

Maria Magali Dorigan bondezan

64,50

120416

Kelly Cristina Lisboa da Silva

50,00

122365

Maria Regina Gonçalves

53,50

118596

Kêmily Sestak Goes

41,00

121128

Mariana Andrade Canno

61,50

118731

Kenya Rafaela Ribeiro Segura Gomes

50,00

125940

Mariana bornia

50,50

118100

Larissa Sampaio dos Reis

41,50

121528

Mariana Caparros Soares

50,00

125099

Mariana Caroline de Oliveira Silva

63,50

125910

Larissa Thais dos Santos Rodrigues

50,00

119649

Leticia Fernandes Haubenthal

50,00

121332

Leticia Fernandes Pereira

50,00

124419

Leticia Gabrielly Fiaux

39,00

119079

Liliane Gonçalves Viero

31,50

Redação
Professor Atuação Na Educação Infantil E/Ou Anos Iniciais Do Ensino Fundamental

125606

Line Franciele Alves dos Santos borges

39,50

122490

Luciana dos Santos

41,50

Inscrição Nome
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118166

Luciana Rhea de Castro Delazari

41,50

120186

Mariana Emilia Salesse Salgado

66,00

120410

Luciane bosquete Marin da Silva

36,00

Nota

117712

Mariana Gomes de Azevedo

66,50

123854

Lucilaine de Souza Santos

50,00

41,50

122441

Mariany Pires Maronez

43,00

121999

Lucimara Nazaré de bortoli Silva

50,00

41,50

121402

Marli Arlete de Oliveira

50,50

Mayara Alves de Santana borges

50,00

120327

Lucineia da Silva barros

37,00

Mayara Duarte Ferreira

58,50

119045

Luiz José dos Santos Neto

40,00

120826

Marcelo Rodrigues

50,00

Marciane Arnecke

43,00

Redação
Professor Atuação Na Educação Infantil E/Ou Anos Iniciais Do Ensino Fundamental
Inscrição Nome
124033
125282

Andressa Maranho Sirigu
Angela Maria da Mota betanim

123319

Angela Patrícia Salvador Casarin

44,50

125551

121511

Angélica Letícia de Carvalho

44,50

119396

118871

Anna Clara de Oliveira Guelsi

45,50

118791

118512

Anna Julia de Oliveira

45,50

120877

Merielle Elaine Claro

41,50

118486

125917

Anna Paula Francisco Gato

0,00

124457

Meryellen de Oliveira babolin Verardi

50,00

119423

Maria Aparecida da Conceição

29,00

119125

Any Carolyny Knupp

38,00

125137

Micaela Pereira da Silva Jose

53,50

124545

Maria de Fatima de barros

52,50

119905

Aparecida Denk da Silva

42,50

124890

Michelle Cristina Rodrigues

62,50

124815

Maria Eduarda Martins

42,50

124313

Aparecida Graziele Sutile de Paula

50,00

125672

Michelle Silva de Oliveira de Aro

39,00

119116

Mariana Delázari Rodrigues

59,00

119165

Michelly Pamela Carvalho borges da Costa

44,50

117885

Mariana Zanatto Hidalgo

54,50

122147

Milaine bruno de Souza

41,00

122636

Marikssa Cristina Simão dos Santos

41,50

118372

Mileide Souza Menezes

44,50

119300

Mônica Decássia de Oliveira Gregório

41,50

125011

Mylena Santos Souza

62,50

123690

Nadine Saquetti Navarro

45,50

122926

Natália Pelegrinelli Macedo Rodrigues

56,50

117921

Natane Jordão de barros

63,00

120668

Nathalia Martins Neves Trento

59,50

117689

Nathalie Cristina Santos Gust

53,50

118464

Nayara Lilian Gonçales

44,00

117881

Nayara Urbano da Silva Eduvirgem

53,50

118837

Nayyara Pacheco Camilo

50,50

124443

120240
123337
119588

Aparecida Salete Ilario dos Santos
Aquila Luz da Silva

45,50
45,00

beatriz Maria Zucarelli Voss

45,50

Meire Nakaoka

53,50

122374

beatriz Rios borges

50,00

125073

bianca de Lima Santos Francon

53,50

121327

bianca Gabriela de Souza Prado

56,50

124740

brenda Sampaio Teixeira de Lima

56,50

120770

bruna Caroline braga Dias

41,00

123358

bruna Mayumi de Lima Cardoso

58,50

123027

Camila barros Chaves

60,00

122743

Camila Lopes Fernandes

43,50

125014

Camila Piletti Nogueira Takeda

38,50

117614

Camila Suemi Marchini

73,50

Nelci Stedile Mendes

50,50

118818

Camila Turcato da Silva Garcez

50,50

120866

Nicolly Martins Lepre Silva

50,00

125479

Carina Gomes da Silva

41,00

122710

Onaide Correa de Souza Pires

44,50

124982

Carina Rodrigues Martinez

44,00

125622

Pâmela Pereira Morelli

121144

Carine barbosa de Oliveira

43,00

118654

Pamela Peres Ceara

118338

Carine dos Santos Garcez

40,50

123062

Paola beatriz becker Filber

118483

Carlos César de Melo

38,00

124869

119946

Carlos Francisco Gonçalves

50,00

124986

119101

Carolina de Amorim boucault

69,50

118337

Carolina Grupo Camara

125936

Página 13 de 14

ANEXO DO EDITAL Nº 094/2021
Concurso Público da Prefeitura de Umuarama - Edital Nº. 48/2021
Redação
Professor De Educação Infantil - Atuação Específica Na Educação Infantil
Inscrição Nome

Nota

125485

Marilza Aparecida Ambrosio Crastechini

43,00

119082

Marta Regina Favaro Querato

50,00

125403

Matheus Moraes

39,00

56,50

117591

Matheus Nicolette Fernandes

41,00

41,00

123402

Mayara Cristina Antero da Silva

41,50

44,50

124475

Mayara da Silva Trentim

58,00

Patricia Karla da Silva Mantovi

50,00

121022

Mayra Fernanda Ferreira

46,00

Patricia Prado da Silva

44,50

118124

Michelle Daianne Ribeiro dos Santos Lopes

63,00

123130

Patricia Ravazzi barretos

41,00

74,50

123108

Michelle Santos da Silva

62,50

125890

Patricia Rocha

44,00

Carolina Martins Ferreira

50,00

125519

Paula de Souza Cruz

44,50

121348

Milene Almeida Silva

63,50

121860

Caroline Hypolito barbosa

45,50

123064

Paulo Henrique Cipriano

43,00

124389

Miriam Marques Xavier

120579

Caroline Tomaz de Oliveira

81,50

120262

Paulo Henrique Peixoto Moreira

43,50

117652

Mirian barbosa Rodrigues

34,00

125215

Celize Calderon Caumo

59,50

119748

Pollyana Cristina Freitas Sousa

57,00

125139

Nair Luiza de Aguilar

44,50

118811

Cibele da Cunha

57,50

120695

Priscila Ollmann

43,00

125526

Nalita Jacinto de Moura Leite

52,50

118568

Cinthia Ferreira dos Santos Costa

40,50

125395

Rafaela Aparecida balbino Teixeira batistuti

69,00

125831

Natália Ribeiro da Penha

41,00

124304

Claudia Alves de Campos da Silva

42,50

119180

Rafaela barboza da Luz Morini

60,50

123226

Natania Aparecida Ramos de Oliveira Gonçalves

50,00

122297

Claudia Patricia Silva Mirandola

34,00

118002

Rafaela Cristina bassi Negrisoli

44,50

123997

Nayara Cristina Rodrigues

50,00

120899

Claudia Regina Ramos Pietchaki

50,00

121756

Rafaela Jambersi de Mira

43,00

123171

Nayara de Paiva barbosa da Costa

52,50

124542

Claudia Roseli bois Ribeiro

39,00

117584

Rafaella Correia Floriano

44,50

124621

Cleberli Castilho Nascimento

35,50

118914

Regiane Rebelo

59,00

125035

Noilce Daniela Meira dos Santos

50,00

125472

CLECIUS SOARES CARDOZO

35,00

122701

Regina de Cássia Codato Cuculo

50,50

125550

Paloma Lacerda de Souza de Oliveira

51,00

125478

Cleide de Souza bento

33,00

121575

Renata Cristina da Rosa bergamo

37,00

117764

Pâmela Zamprone

60,00

125386

Cleiva de Almeida Crivelaro

40,50

120306

Rodrigo Orlando Gomes de Oliveira

63,00

119008

Patrícia Tonin

51,00

43,50

124577

Rosangela Gomes dos Santos

50,00

125048

Pricila Andreia da Silva Marchi

58,50

Rosani Minchiguerre da Silva

53,50

124416

Rafaela Garcia Lemes

60,50

123309

Crisciellen Gomes Sgorlon bareiro

0,00

117724

Crislaine Aparecida Pizzi

40,00

120698

122787

Crislaine Katiane botega

23,50

121422

Roselaine Correia da Rosa

43,00

119537

Rebeca Lelis Quintiliano

62,00

123448

Cristiane da Conceição Pereira Martins

40,50

124114

Roseli Aparecida dos Santos Ribeiro.

40,50

118244

Regiane da Silva Souza da Cunha

59,50

124714

Cristiane de Assis Pereira de Almeida

39,50

120435

Rosemeire Alina Candido

50,00

122734

Renata Almeida Perez

61,50

125123

Cristiane de Gaspari borba Severo

62,00

122766

Rosemeire barbosa Pereira

43,00

50,00

66,00

51,00

Cristiane Fagotti Gaiarini

Rosemeire Thaís Expedito

Renata de Melo Cardoso Souza

125784

120956

125047
118347

Robson Lacerda Ferrari

63,50

120208

Cristiane Nadja Lino Abreu

40,50

125453

Rosana Stephanie Lisboa

52,50

118994

Cristiane Regina da Silva de Araujo

44,50

125556

Cristina bacarin da Silva

50,00

119757

Rosane Leal Nunes da Silva

51,50

125106

Rosângela Macedo Rodrigues

59,50

121573

Rosangela Ruiz Olivoto

51,50

Redação
Professor Atuação Na Educação Infantil E/Ou Anos Iniciais Do Ensino Fundamental

126120

Rosemeire Aparecida David Macedo

50,00

119417

Sabrielly Karina Cordeiro Pereira

50,50

Inscrição Nome
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Nota

122530

Sabrina Remor de Carvalho

58,50

124911

Roseni Francisco bernardino

50,00

119760

Salvador Meireles de Almeida Junior

44,50

Nota

125543

Rosicler Aparecida de Lima do Lago

45,50

120207

Sara Cristina Rampim Prado

55,00

Redação
Professor Atuação Na Educação Infantil E/Ou Anos Iniciais Do Ensino Fundamental
Inscrição Nome
125563

Cristina de Fatima Leiko Ikeda

36,50

119260

Rosilda Gonçalves Ferreira de Lima

44,00

122920

Sara dos Santos de Goes

59,00

117660

Cyntia Alcantara de Oliveira Felizardo

39,00

121010

Rosimari bueno barbosa

43,50

118708

Sarah Gabrielle Ribeiro Neves

74,50

119206

Daiane Cristina Martinez

50,00

121700

Sabrina Thomaz da Hora

42,00

119931

Selmara Margarida Janatto

44,50

123197

Daiane Cristina Strotkamp

41,00

118343

Samara Moreli Pistori

38,00

123113

Sheila Garcia

42,50

119135

Daiane Mayara Januário

23,50

124655

Samara Moscardi de Oliveira

43,50

120147

Silvana Cristina Martins

56,00

120612

Daniel Abruceis

62,00

120390

Samela Regina Magalhaes Alves

42,00

125655

Silvia Cristina Alves

36,50

124366

Daniela Domingos da Silva

53,50

125997

Samuel Nunes de Soqueira

43,50

120587

Daniela Fernanda da Silva

53,50

124505

Simei Padovan Silva Guedes

41,00

123743

Sandra Aparecida Marcon Lourençato

44,00

117610

Daniela Fernanda dos Reis Fregne

36,50

120171

Simone Aparecida de Lacerda Couto

36,50

123626

Sandra Regina Rodrigues Mendes

53,50

125817

Sarah Dias Guimarães Leite

50,00

119643

Simone Aparecida dos Santos

55,50

122609

Simônica da Silva Ferreira Haubt

44,50

122207

Simônica Rios David Silva

58,00

124763

Sonia Maria de Oliveira

42,50

118502

Stefani Crislaine da Silva

43,50

Stella Druciak Vienscoski

56,00

118850

Daniele Aquino de Melo

65,50

122881

Daniele Elias da Silva Santos

35,50

123088

Sebastião banhe Cabral Junior

44,50

118771

Daniele Ferreira de Oliveira

42,00

119142

Sheila Gonçalves Gomes

50,00

120364

Danielle Cristina bighetti

56,50

124193

Shirlei Aparecida Marangona Soares

44,50

121316

Danielle Fernandes

41,00

119248

Sibeli de Oliveira Paulo da Silva

42,00

124407

Danielly baleeiro da Silva

69,50

125664

Dayane Cristina da Silva Zanette

50,00

122503

Dayane Horwat Imbriani de Oliveira

73,50

123379

Dayane Maria Marynowski Conti

44,50

121182

Debora brandao Leite

50,50

118857

Débora Cristina de Sousa Lima

43,00

119765

Silmara Gomes Ramalho

44,50

124827

120217

Silmara Mazuchini Silva

40,50

117743

Suelen Silveira Zamparoni

44,50

125642

Silvana de Moura Leite

41,70

124531

Suellen da Rocha Santos

54,50

119722

Silvana Pacheco Michalczuk

38,50

119444

Tamila Eduarda de Souza

38,50

122452

Silvani Regina Amorin Vedoveto Silva

41,00

121898

Tamires da Silva dos Santos de Oliveira

51,50

124673

Simone Mariano Ferreira Franco

38,00

124480

Sirley de Oliveira Paiva

44,00

118712

Débora de Almeida dos Santos

50,00

125218

Debora Ferreira Timoteo

50,50

120319

Débora Francisca Liganani dos Santos

73,50

120382

Solange Pereira Ribeiro bernal

44,50

120619

Debora Melo Angelotto Abruceis

50,00

124382

Sônia de Oliveira dos Santos

43,50

122953

Deise Kellen Gonçales Honorato

45,50

125571

Sonia Maria Calegari Marques

44,50

125431

Deisy Aparecida Duarte

0,00

123045

Stefany Moreira Lemos

53,50

Steffany Souza Silva

55,00
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124471

Dércio Fernando Moraes Ferrari

65,50

122565

122882

Diva Vieira da Silva

53,50

125089

Sueli Aparecida Araujo Moraes

50,00

122616

Drielly Ueda Vivi

55,00

124908

Suellen Alves Maioli

42,50

Redação
Professor De Educação Infantil - Atuação Específica Na Educação Infantil

119883

Edileuza dos Santos

53,50

119252

Suellen Marcelo Zolin

50,50

Inscrição Nome

125365

Edilza de Melo Paz Santos

54,00

120330

Suellen Rodrigues Pereira

41,00

120353

Tatiana Teresa de barros

45,50

123050

Edinéia Aparecida Rodrigues

41,50

118749

Suewelyn barboza Porfirio

66,00

121208

Tauane Pereira da Silva

39,50

122717

Edneia Fernandes Pinheiro

39,00

125466

Susana barbosa de França de Paiva

45,50

118728

Thainara Campiolo Lajarin Lopes

124430

Eduarda Guillen Puga

50,00

124736

Susy Kelly Martins buzzo

57,50

122779

Thais Camargo de Oliveira

74,50

119546

Edvaldo Marcilio Junior

57,00

118717

Tafnes bedim de Oliveira

50,00

122919

Thais de Nigro dos Santos Paes

41,50

122459

Elaine Ferreira Lima Viscardi

43,50

122557

Talita Micheli Dalcin barros

42,50

118106

Thais Regina Alves da Silva

54,50

125187

Eliana barbara Pessinato

39,00

124849

Tânia Grace Dias de Souza Ferneda

50,00

125999

Thais Rocha Korchak

54,00

125330

Eliane Secafim de Melo

50,00

124999

Tarcia de Oliveira

78,00

124653

Thayna Meira Leme Fagundes

41,50

120148

Elida Rejane Cruz dos Santos

58,50

119404

Tassiana Caroline Pereira

53,50

123186

Elidicéia batista Moreira

53,50

123185

Thayne Horwat Carvalho

53,50

121401

Tatiane Aparecida Valim Finque

54,50

121025

Elisabete Fernandes da Silva Zanerato

36,00

118193

Thays Rafaela Magalhaes brito

71,50

118678

Tatiane Castilho batista

50,50

118869

Elisangela buscariollo Costa

40,50

124566

Valdirene Maria Pereira boriero

38,00

119548

Tatiane Cristiani

55,00

120268

Elisangela Montemor de Paiva Silva

39,00

124672

Valeria Vicentin Reis

55,50

120415

Tatiane Dias da Conceição

41,00

124918

Elizabete Olinto Henrique

39,00

124631

Valquiria de Fatima Andre

39,50

117734

Tatiane dos Santos

42,50

123439

Ellen Andressa Zacarias de Souza

58,00
45,50

43,00

43,00

Ellen Carla Souza de Melo

Tatiani Lira da Silva

Valverlene Goreti de Andrade Ramiro

123430

123440

125007

41,00

44,00

41,00

Vanessa da Silva Santos

Emellyn Thaisa Correia de Farias

Taylize Maziero Delmonico

124943

124539

118648

54,50

41,50

40,00

Vaneuza da Silva Amorim

Emily Vitoria Silva de Souza

Thaine Cristina Cavalieri Furtado

118108

118095

124217

66,50

54,00

40,00

Thais Aparecida de Oliveira

Vania Silva Pereira Santos

Ereni Maria Facina

124739

122054

118624

121149

Vera Lucia Ribeiro Correia

50,00

123077

Erick Oliveira Zanco

57,00

119247

Vitoria Scapolan Machado

42,00

119518

Ericka Fernanda Ocanha Ramos

125244

Érika Viviane da Silva Cavagnino Ramos

74,00

124863

Estefani Freire de Sousa

125298

Eva de Fatima Tozato Santos

120537
117594

Evelyn Francelise de Oliveira da Silva
Evylin Milena Rodakiewski de Oliveira

117846

Thaís Fernanda da Silva Militão

39,50

Nota

0,00

118240

Thais Ribeiro Martins

34,50

118077

Thais Roberta Pereira

40,50

117967

Viviane Gabriel da Silva

56,00

40,00

122526

Thaisa de Melo Angelotto

45,50

123450

Wanessa Veiga de Oliveira

41,50

0,00

124839

Thayna Solange Cerriali

43,00

120401

Wilian Vinicius de Souza

79,50

57,50

120849

Thiago Inacio da Silva

44,00

120948

Yohana Graziely de Oliveira buczek

84,50

43,50

125594

Tiago Hernandes

65,50

0,00

b3

Total de Candidatos: 233

UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 12 de Outubro de 2021

CHEVROLET

3622-3292 / 9 9976-0563.

S10 DUPLA
11/11

Preto, completo. R$
60.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SPIN LTZ

VOLKSWAGEN

CHEVROLET

Preto, ﬂex, executiva. R$
55.000,00. Fones: (440)
3622-3292 / 99976-0563.
7 lugares, automática
2014, branca R$ 48.000,00
3622-3292 99976-0563

IMPORTADOS

IMPORTADOS

CIVIC ELX 18/18
Preto. R$ 105.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

COROLLA SEG
2010
Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

COROLLA SEG
2010
Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

COROLLA XEI
12/12
Prata, 180,000Mkm. R$
56.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

COROLLA XEI
20/20
Prata, 60.000mkm. R$
125.000,00. Fones: (44)

B4

SONATA 2012

VOLKSWAGEN
GOL 1.0 10/11

Prata, 04 portas, Ar. R$
20,000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CARROS

ANO

PARATI 05/06 1.8
COMFORTLINE

COBALT 1.4 LS

14/15 PRATA

COMPLETO

R$ 44.900,00

Preta, completa, R$
27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

COBALT 1.8 LTZ

15/16 BRANCO

COMPLETO

R$ 57.900,00

COBALT 1.8 LTZ

17/18 BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 64.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 189.900,00

FORD KA SEDAN 1.5 SE

17/18 BRANCO

COMPLETO

R$ 52.900,00

HB20 1.6 PREMIUM

15/15 PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 56.900,00.

HONDA WR-V EX CVT

17/18 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 84.900,00

JETTA TRENDLINE

15/16 CINZA

COMPLETO, AUT

R$ 72.900,00

MONTANA 1.4 SPORT

19/20 BRANCO

COMPLETO, KM 3.400

R$ 77.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

16/17 PRATA

COMPLETO

R$ 64.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

17/18 BRANCO

COMPLETO

R$ 72.900,00

ONIX 1.4 LTZ

17/18 BRANCO

COMPLETO

R$ 67.900,00

ONIX 1.4 LTZ

18/19 BRANCO

COMPLETO, COURO

R$ 72.900,00

PRISMA 1.4 LT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 72.900,00

S10 ADVANTAGE 4X2 FLEX 16/17 CINZA

COMPLETO

R$ 109.900,00

SPIN 1.8 LT

16/16 BRANCO

COMPLETO

R$ 54.900,00

TRACKER 1.8 LTZ

13/14 BRANCO

COMPLETO, AUT, TS

R$ 69.900,00

TUCSON GLS

12/13 BRANCO

COMPLETO. AUT, COURO

R$ 59.900,00

RENAULT

RENAULT

SANDERO
STEPWAY 11/12
Prata, R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CAMINHÕES

CAMINHOES

MERCEDES
BENZ 16 18
Trucado granel, ano 88,
motor novo, branco. R$
120.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

COR

OPCIONAIS

VALOR

