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ATUAÇÃO DO CENTRO POP DE UMUARAMA - A equipe do Centro POP percorreu
praças e semáforos de Umuarama sexta-feira para conscientizar a população em
situação de rua sobre os cuidados para evitar o contágio do coronavírus. Página A3
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DA AMBIENTAL PARA O BPFRON - O tenente da PM, Namur Zandoná (foto), vai
deixar a Força Verde para assumir o Pelotão do Batalhão de Polícia de Fronteira,
o BPFron que está sendo criado em Umuarama para atender a região. Página A6

UMUARAMA E REGIÃO

Ocupação de UTIs covid-19 passa de
90% e população deve se conscientizar

A região de Umuarama registra atualmente a pior taxa de ocupação de leitos destinados aos pacientes com a covid-19, passando de 90%. A torcida é para a redução dos casos nos próximos dias, mas o cenário não é animador com as festas de fim de ano e as tradicionais aglomerações.
Autoridades da Saúde apelam para a conscientização da população, pois já está se formando fila para ocupar um leito de UTI, necessário para
os pacientes com sintomas mais graves da doença. Algumas regiões do Paraná já não tem mais leitos pelo SUS nem no particular. Página A4
TUDO FECHADO

Restrições
rígidas no
comércio até
neste domingo
A cidade de Umuarama tem um
segundo domingo de dezembro
atípico. Todo o comércio fechado.
Mas, as restrições mais severas
terminam amanhã com o autorização para o funcionamento
das lojas, restaurantes e outros
estabelecimentos até 22 horas.
O comércio clama pela abertura
para melhorar as vendas, mas
devem redobrar a prevenção
contra a convid-19.

Página A3

NOVA AVENIDA

RESTAURANTE POPULAR

PÉTs

Como cuidar
dos animais
em meio à
pandemia
Página A5

GOVERNO

PRONTA ATÉ FEVEREIRO - A extensão da avenida Frei Orlando Busato,

FASE FINAL - Seguem em ritmo acelerado no Parque Danielle

antiga Av. Malta, caminha para a fase final e a Prefeitura informou que a
obra deverá ser entregue para a população até fevereiro próximo. Alguns
trechos já podem ser usados pelos moradores. Página A7

as obras do Restaurante Popular de Umuarama. A execução da
parte civil teve atrasos por conta da pandemia, mas ao que tudo
indica será entregue nos primeiros meses de 2021. Pág. A7
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INQUÉRITO

Mais de 120 organizações pedem ação
contra ‘revogaço’ da saúde mental
S ão Paulo (AE) - Mais de 120
o rganizações de diversos setores
acionaram o Ministério Público Federal contra ‘revogaço’ planejado pelo
governo Jair Bolsonaro em portarias
q ue estruturam a política de saúde
mental no País. As entidades pedem
que um inquérito civil seja aberto pela
Procuradoria para apurar a medida
que, na opinião do grupo, poderá levar
a um retrocesso e desmonte da área.
A s discussões do Ministério da
Saúde já provocaram um racha entre
p siquiatras. Na quinta, 10, mais de
p rofissionais se uniram para fazer
f rente à Associação Brasileira de
P siquiatria (ABP), entidade representativa da categoria que defendeu
o ‘revogaço’ em discussão no governo.
Para os psiquiatras, a manifestação
favorável da ABP deriva de ‘interesses corporativos e mercadológicos’.
U ma das mudanças previstas
é retirar dos Centros de Atenção
P sicossocial (Caps) o atendimento
p siquiátrico voltados a usuários de
drogas. A medida já havia sido alvo
do governo antes: em julho, Bolsonaro
regulamentou as chamadas ‘comunid ades terapêuticas’, entidades que
f azem o mesmo tratamento, mas
s ão ligadas a igrejas e defensores
d a abstinência, enquanto os Caps
atuam com a perspectiva de redução
de danos e são do Sistema Único de
Saúde (SUS).
O utra proposta visa afrouxar o
c ontrole sobre internações involuntárias dos pacientes dependentes de
d rogas, retirando a necessidade de
c omunicação ao Ministério Público,
como é feito hoje.
Em ofício enviado à Procuradoria,
1 28 entidades afirmam que as med idas, caso sejam implementadas,
r epresentarão um desmonte de

políticas públicas da área da saúde
mental e abririam brecha para falta
d e fiscalização do governo sobre o
acompanhamento de pacientes.
“ O afastamento do SUS da gest ão das ‘unidades de acolhimento’,
r elegando-as exclusivamente ao
Ministério da Cidadania, abriria espaço à proliferação de comunidades
t erapêuticas e unidades privadas,
f inanciadas com recursos públicos,
m as não submetidas à fiscalização
pela área da saúde acerca do plano
t erapêutico, presença de equipe de
saúde mental e procedimentos internos de atenção”, apontam.
O Ministério da Saúde informou
q ue as portarias que estruturam a
p olítica de saúde mental estão sob
e scrutínio de um grupo de trabalho
composto, além da APB, por representantes do Ministério da Cidadania, do
Conselho Federal de Medicina (CFM),
do Conselho Nacional de Secretários
d e Saúde (Conass) e do Conselho
N acional de Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems). A pasta alega
que as regras estão ‘obsoletas’.
Profissionais também temem que
as discussões em curso no Ministério
da Saúde desemboquem em medidas
para enfraquecer a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPs) do Sistema Único
de Saúde (SUS), que segue um modelo
i ntegrado, territorializado e flexível
desde a atenção básica.
Com a palavra, o
Miniﬆério da Saúde

O Ministério da Saúde esclarece
q ue, atualmente, existem mais de
1 00 portarias relativas à saúde
mental que estabelecem diretrizes
p ara o tratamento e a assistência
dos pacientes - e de seus familiares

- com necessidades relacionadas
a transtornos mentais e com quad ros de uso nocivo e dependência
d e substâncias psicoativas. Após
m inuciosa análise de técnicos e
especialistas da área, observou-se
que muitas dessas portarias estão
obsoletas, o que confunde gestores
e dificulta o trabalho de monitoramento e a efetiva consolidação das
políticas de saúde mental.
Com o intuito de tornar a assistência à saúde mental mais acessível
e resolutiva, deve-se levar em consideração a análise de indicadores
negativos nessa área, como o cresc imento das taxas de suicídio nos
últimos 15 anos no Brasil, com agravamento de lesões autoprovocadas;
o aumento de indivíduos em situação
de rua com transtornos mentais graves; o isolamento social de pacientes
com transtornos mentais graves; o
aumento da mortalidade desses pacientes; a superlotação nos serviços
de emergência; o aumento do uso de
d rogas e dependência química no
país; o crescimento e a expansão das
c racolândias em grande parte das
cidades brasileiras; e o aumento de
trabalhadores afastados, pela Previdência Social, principalmente por
depressão e dependência química.
C abe informar, ainda, que, na
n ova atualização proposta, não
h á sugestão de fechamento dos
C entros de Atenção Psicossocial
( Caps) e dos Consultórios de
R ua. Sobre as Residências Terap êuticas, por não se tratarem de
e quipamentos médicos e serem
d estinadas, exclusivamente, ao
acolhimento e reabilitação social,
d iscute-se a sua transferência
p ara o âmbito do Ministério da
Cidadania.

Procuradoria defende vacina contra
covid coberta por planos de saúde
S ão Paulo (AE) - O Ministério
P úblico Federal (MPF) encaminhou
ofício nesta sexta, 11, à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
defendendo a incorporação extraordinária de eventuais vacinas contra
a covid-19 no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde, que prevê todos os
exames, consultas e tratamentos que
s ão cobertos pelos planos de saúde
privados.
O documento foi assinado pelo
p rocurador Fabiano de Moraes, do
Grupo de Trabalho Planos de Saúde
d a 3ª Câmara de Coordenação e
R evisão do MPF, e endereçada ao
diretor-presidente substituto da ANS
R ogério Scarabel Barbosa. A peça
solicita informações sobre as provid ências e estudos que estão sendo
a dotadas pela agência em relação
à disponibilização das vacinas nos
planos particulares.

A Procuradoria relembra no ofício
que, no início da pandemia, a ANS
englobou os exames de diagnósticos
d e covid no rol de procedimentos
cobertos pelos planos particulares.
N a avaliação do MPF, o mesmo
deve ser feito com as vacinas, com
diretriz voltada especialmente para
os grupos prioritários e de risco da
covid.
O Ministério Público Federal também afirma que vê com preocupação
a ‘indefinição’ do Ministério da Saúde
e m disponibilizar as vacinas pelo
P rograma Nacional de Imunização.
A pesar de minimizar a vacina, o
g overno federal passou a agilizar
planos de vacinação no País após o
governador de São Paulo João Doria
( PSDB) anunciar que distribuirá o
imunizante em janeiro. A vacina que
será utilizada no Estado é a Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac

em parceria com o Instituto Butantan.
U ma das medidas estudadas
por Bolsonaro é editar uma Medida
P rovisória para abrir crédito de R$
20 bilhões para a compra de vacinas.
A verba deverá ser usada também
para a aquisição de insumos e para
gastos de logística e comunicação da
campanha de vacinação. Inicialmente,
o governo planejava iniciar a vacinação em março, mas após os planos de
Doria, o ministro da Saúde Eduardo
Pazuello tem sido pressionado a antecipar o calendário.
Nos últimos dias, Pazuello tem dito
que a vacinação seria possível até em
d ezembro ou janeiro, caso alguma
fabricante de vacinas consiga o aval
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial
do produto. Não há, até o momento,
n enhuma vacina autorizada pela
agência.

Candidato do Planalto à Câmara,
Lira defende fim de briga política
Brasília (AE) - Enquanto o governo
prepara uma Medida Provisória para
a brir crédito de R$ 20 bilhões para
compra de vacinas contra a covid-19,
o líder do Centrão e candidato do Planalto para a presidência da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
pediu hoje agilidade na aprovação dos
imunizantes.
“ Vivemos o maior desafio global
em muitas décadas. O mundo desenvolveu vacinas em apenas 11 meses.
Essa velocidade precisa ser replicada
n as análises de aprovação - que
p recisam ser feitas com ciência e
boa técnica. E a partir da aprovação,

chegar com planejamento e eficiência
para a população”, afirmou Lira, em
seu perfil no Twitter.
Em meio à disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador
d e São Paulo, João Dória, sobre o
protagonismo na vacinação da população, o parlamentar avaliou que não
é hora de se fazer briga política sobre
a vacina. “Não é hora de paixão e de
política. É hora de ciência e cuidado”,
acrescentou Lira.
E m entrevista, o presidente
d a Câmara, Rodrigo Maia (DEM),
a valiou que o maior erro político
c ometido pelo governo federal até

a gora foi não se preparar para
c omprar a vacina contra o novo
coronavírus. Segundo ele, a lentidão
em se elaborar um programa claro
de vacinação em massa pode custar
até mesmo a reeleição de Bolsonaro
em 2022..
M aia criticou ainda a estratégia
do Planalto em angariar votos para
Arthur Lira na sucessão na Câmara.
Para o atual presidente da Casa, o
g overno teria criado um “balcão de
negócios” para eleger o líder do Centrão. Maia também relatou críticas do
próprio Lira ao ministro da Economia,
Paulo Guedes.

Coluna Ilustradas
Bolsonaro: Nossa liberdade
não tem preço, ela vale
mais que a própria vida
Rio (AE) - O presidente Jair Bolsonaro fez uma
defesa das liberdades individuais e contra o pânico
em discurso na manhã deste sábado, 12, durante a
formatura e entrega de espadas a guardas-marinha
da turma de 2020 da Escola Naval, no Rio. “Quando
o estado avança sobre interesses e liberdades individuais, dificilmente ele recua. Não deixe que o pânico
nos domine. Nossa liberdade não tem preço, ela vale
m ais que a nossa própria vida”, disse Bolsonaro,
d irigindo-se aos formandos, sem fazer menção à
p andemia do novo coronavírus em sua fala. Ainda
n o discurso, Bolsonaro disse aos formandos que a
d isciplina e hierarquia que impõe limites também
a judam a evoluir. “Conquistar objetivos depende
de força de vontade, fé e determinação”, discursou.
“Vocês integram uma grande família chamada Forças
Armadas, que é indispensável para o progresso, para
a liberdade e para a democracia no País”, completou
Bolsonaro. O presidente estava acompanhado de seus
ministros militares, como o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, o ministro-chefe do Gabinete
de Segurança Institucional, general Augusto Heleno,
o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, o
ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz
E duardo Ramos, e o ministro de Minas e Energia,
almirante Bento Albuquerque, entre outras autoridades, como o governador do estado do Rio Claudio
Castro e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella.

Prefeito morre por
complicações da covid-19
O prefeito de Nilópolis, Farid Abrão David (PTB),
morreu na noite desta sexta-feira, 11, por complicações decorrentes da covid-19. Ele estava internado
desde novembro em um hospital da zona sul do Rio.
Farid Abrão tinha 76 anos e ocupava o cargo de prefeito na cidade da Baixada Fluminense pela terceira
vez. Ele também tinha forte ligação com a Escola de
Samba Beija-Flor de Nilópolis, a qual presidiu por 18
anos. Em nota, a prefeitura de Nilópolis expressou
seu pesar ao prefeito que “dedicou sua vida para o
d esenvolvimento do município”. O governador em
exercício, Cláudio Castro (PSC), se solidarizou com
os familiares de Farid, que “durante anos trabalhou
p elo município e se dedicou a melhorar a vida da
população”. A Beija-Flor, por sua vez, declarou luto
oficial.

CNI divulga estudo com propostas
para estimular inovação
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e
o Instituto Portulans divulgaram estudo em que
apresentam propostas para promover a inovação e
a tecnologia no Brasil, no que as entidades chamam
de “índice de estar pronto para o futuro”. O Brasil
ocupa a parte de baixo do ranking, em 44º lugar entre
os 47 países analisados. A pesquisa sinaliza que o
investimento em inovação, tecnologia e talento está
diretamente relacionado com os níveis de competitividade. São os casos, por exemplo, da Coreia do Sul
e Israel, cuja taxa de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) chega a 5% do Produto Interno
Bruto (PIB - a soma de todas as riquezas produzidas
pelo país). O Brasil neste índice está com 1,3% na
29ª posição (de 47) neste indicador.O estudo aponta a
importância da criação de uma cultura de investimentos privados, como uma política tributária adequada
e tempos menores para abertura e fechamento de
e mpresas, além de mecanismos de facilitação de
aporte de recursos em startups (pequenas empresas
de tecnologia).

Dezembro terá conjunção
de gigantes, eclipse solar
e chuva de meteoros
O céu ainda guarda surpresas para 2020. Pelo
m enos três eventos astronômicos vão marcar,
com chave de ouro, o final deste ano. Um mês
m ovimentado, segundo o doutor em Física e
professor do Instituto Federal de Santa Catarina,
Marcelo Schappo.
A começar, neste dia 13, com o ápice da chuva
de meteoros chamada de Geminídeas. O fenômeno ocorre quando fragmentos de rochas entram
na atmosfera do planeta Terra em alta velocidade
e são incinerados. O rastro de luz é também
chamado popularmente de ‘’estrelas cadentes’’
e segundo Schappo, esta chuva de meteoros de
dezembro é uma das mais esperadas pelo espetáculo visual. Rastros de luz- Para a observação
das Geminídeas a dica é ‘’montar guarda’’. ‘’A
ideia é se afastar completamente das luzes da
cidade, daí fique de olho no céu e monte guarda.
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Centro POP orienta pessoas em situação
de rua sobre atendimento e riscos da Covid-19
Umuarama - A equipe
do Centro POP percorreu
praças e semáforos de
Umuarama nesta sexta-feira, 11, para conscientizar
a população em situação
de rua sobre os cuidados
para evitar o contágio do
coronavírus e convidá-los
a utilizar a estrutura de
acolhimento social oferecida pelo município. O
coordenador Roger Bruno
Brambila Giopatto explica
que além do trabalho social
ofertado a este público, o
município encaminha os
usuários de substâncias
psicoativas para tratamento em comunidades
terapêuticas conveniadas
e no Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e
Drogas (Caps AD).
O objetivo dessas abordagens é orientar esta
população para que não
fique nas ruas e nas praças, onde a exposição ao
vírus é bem maior. “Além
do contato com outras
pessoas, aglomerações e a
falta de uso das máscaras,
existe o compartilhamento
de copos, garrafas e frascos de bebidas, cigarros
e outros materiais, que
desencadeiam um grande
potencial de transmissão
do vírus”, disse o coordenador.
O município dispõe de
estruturas para acolhimento, mas há resistência
por parte da população

PARCEIROS
Segundo a chefe da Divisão da Proteção Social Especial, Sandra Prates, todos os serviços
são ofertados com dignidade à população em situação de rua no município. “Todos os parceiros
da rede socioassistencial tem buscado realizar
um trabalho constante com orientações, prevenção e cuidados a pandemia. O Centro Pop,
a Apromo I e II, que realiza os acolhimentos
noturnos, a Casa da Sopa, a Guarda Municipal e
o Conselho Tutelar unem forças para combater
e diminuir incidências e riscos à população em
situação de rua”, explicou.
As equipes da abordagem social do Centro
Pop realizam essa intervenção diariamente,
com o intuito de atender, orientar, conscientizar
e encaminhar os usuários aos serviços da rede
de apoio, principalmente neste cenário atual de
Covid-19. Além desses serviços, oferta também
o benefício eventual das passagens de ônibus
para os usuários que queiram retornar aos seus
municípios de origem ou para suas famílias,
quando eles solicitam ou aceitam esse benefício.
O Centro Pop está à disposição para atender
pelo telefone (044) 3906-1070.
de rua em aderir a estes
espaços por conta das
regras e organização que
precisam ser seguidas,
como os horários e proibição do consumo de álcool.
A Prefeitura possui convênios com uma entidade
que oferta dois espaços no
município, onde dispõe de
pouso, higiene pessoal e
alimentação gratuita para
pessoas que encontramse em situação de rua,
com dormitórios dignos e

banho quente. Basta que
os usuários se enquadrem
ao funcionamento das entidades.
“Temos vagas sobrando,
mas a procura é pequena.
Nosso pessoal tem conscientizado esse público nas
abordagens realizadas a
deixar as ruas, voltar para
suas casas ou aceitar ficar
nas entidades, para que
tenham mais qualidade de
vida e diminuam o risco de
propagação da Covid-19”,

Uma das ações é o encaminhamento dos usuários de entorpecentes para tratamentos
acrescentou a secretária de Assistência Social,
Izamara Amado de Moura.
O coordenador Roger
Giopatto disse que os moradores de rua também
são orientados sobre os
decretos que proíbem o
consumo de bebidas em
locais públicos e o toque de
recolher. “Muitos deles são
resistentes a regras e às
medidas preventivas. Com
o apoio da Guarda Municipal visitamos as praças

Anchieta, Miguel Rossafa,
Arthur Thomas e a Praça
da Bíblia, bem como os
semáforos, e reforçamos
as orientações mais uma
vez”, disse.
Para os estrangeiros,
que ficam pedindo doações nos semáforos, o
município tem parceria
com a igreja católica (Mitra Diocesana), que oferta
uma república e dispõe
de vagas no momento. “O
município oferece todo

atendimento necessário,
com acolhida, pernoite,
alimentação, higiene pessoal, encaminhamentos
para tratamento da dependência de substâncias
psicoativas e outros serviços, no entanto o usuário precisa aceitar esses
serviços. Infelizmente
muitos não aceitam essas
intervenções e preferem
viver na rua, nas praças e
semáforos”, completou a
secretária Izamara Moura.

Umuaramense tem hoje último dia de
restrições severas para o comércio local Indústria do Paraná segue
no topo, mas cenário ainda
traz incertezas
Por Sistema Fiep

de vigência gerou ações de
fiscalização em locais, que
estavam desrespeitando
as determinações.
Com um novo decreto
emitido na sexta-feira
(11), alterando pontos do
decreto 336, a partir de
amanhã (14) o horário de
funcionamento passa a
ser autorizado das 9h às
22h em qualquer dia da
semana para prestadores
de serviço e comércio em
geral, inclusive lojas de
departamento e das 8h
às 22h para mercados,
mercearias, açougues,
peixarias e demais estabelecimentos do gênero.
Restaurantes, pizzarias, lanchonetes, carrinhos de lanche, pastelarias, padarias, docerias,
cafeterias, sorveterias,
comércios de assados e
similares também poderão
atender das 8h às 22h em
qualquer dia da semana,
bem como conveniências
e pesqueiros. Já os bares
continuam abrindo até as
14h, de segunda a sábado,

e permanecem fechados
no domingo.
As padarias poderão
atender das 6h às 22h
em qualquer dia da semana, na parte em que
se igualam aos mercados
e mercearias, e as casas
lotéricas podem abrir
das 7h às 22h. As feiras
de quarta e sexta-feira
estão autorizadas até as
20h, desde que ocorram
concomitantemente nesses dois dias da semana,
volta a feira de domingo
e as demais continuam
proibidas.
O funcionamento dos
restaurantes, pizzarias,
bares, lanchonetes e similares deve respeitar
os procedimentos especificados no decreto e
ficam proibidos de colocar mesas nas calçadas
e só poderão servir as
pessoas que estiverem
sentadas às mesas colocadas dentro dos estabelecimentos. Continua
proibida a execução de
música ao vivo.

encontrado dificuldade para
adquirir. Além disso, já se percebe um aumento nos preços
desses insumos e outras matérias-primas”, diz.
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI), que monitora
esse cenário com pesquisas
mensais, confirma o agravamento do problema. No fim
de novembro, 75% das indústrias do país enfrentavam alguma dificuldade para adquirir
insumos no mercado interno.
No mês anterior, o índice estava em 68%. Da mesma forma, o percentual de empresas
com dificuldade para atender
aos pedidos de seus clientes
aumentou de 44% para 54%.
“A tendência é que as cadeias
de fornecimento, que também
foram afetadas pelas restrições
iniciais da pandemia, voltem a
se reestruturar nos próximos
meses, mas até lá isso pode ter
impacto na produção indus-

trial”, analisa Carlos Valter.
Avanço da pandemia – Outro
ponto que causa preocupação
no setor industrial é o crescimento acelerado no número
de casos de Covid-19 no Paraná nas últimas semanas. A
possibilidade de mais medidas
restritivas para evitar o colapso
do sistema público e privado
de saúde pode impactar diferentes atividades e ter reflexos
também na indústria.
“O momento exige que todas
as pessoas tenham consciência sobre a gravidade dessa
doença e tomem os cuidados
necessários para evitar a própria contaminação e a de seus
familiares”, afirma Carlos Valter.
“É necessário um comportamento responsável de toda
a sociedade, para que possamos minimizar os riscos para
a saúde e voltar à normalidade
o mais rapidamente possível”,
completa.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama – Encerra
neste domingo as restrições para o horário de funcionamento do comércio e
prestadores de serviço em
Umuarama. Hoje (13) os
empresários locais ainda
devem manter suas empresas fechadas, porém a
partir de amanhã (segunda-feira), entra em vigor
o novo decreto municipal
autorizando a abertura
das 9h às 22h em qualquer dia da semana para
prestadores de serviço e
comércio em geral, inclusive lojas de departamento
e estabelecimentos de
alimentação.
O primeiro decreto
restritivo, após o novo
aumento de casos de covid-19 em Umuarama,
durou 14 dias gerando
indignação e protestos
por parte de setores do
comércio afetados. A ação
da administração municipal surgiu como forma
de conter o avanço da
contaminação do vírus na
cidade e durante o período

A indústria do Paraná segue
mostrando força para se recuperar dos prejuízos causados,
neste ano, pela pandemia do
novo coronavírus. Em outubro, de acordo com dados
divulgados esta semana pelo
IBGE, novamente o Estado foi
o que registrou a maior alta do
país na produção industrial. O
crescimento de 3,4% no mês
consolida a tendência de retomada, mas a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) alerta
para algumas incertezas que
ameaçam a plena recuperação
do setor nos próximos meses.
O presidente da Fiep, Carlos
Valter Martins Pedro, explica
que uma das dificuldades atuais enfrentadas por boa parte
das indústrias é a falta de insumos nas linhas de produção.
“Itens como embalagens de
papelão e plástico, além de
alumínio e vidro, são alguns
dos que as empresas têm

Empresas enfrentam dificuldades para aquisição de insumos, como embalagens de papelão
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ICORONAVÍRUS

Região de Umuarama tem a pior taxa de
ocupação de leitos desde o início da pandemia
U m u a r a m a – C om
aumento de 141% dos
novos casos de covid-19
em relação ao mês de
outubro, a regional de
Umuarama enfrenta a
superlotação dos leitos
(95%) destinados ao
tratamento de pessoas
com a doença, além de
54 pacientes ocupando
vagas em municípios de
fora. A preocupação das
autoridades de saúde
em relação ao cenário
atual e futuro é que em
breve será necessário
escolher quem receberá
o tratamento para sobreviver a doença.
No total, os três hospitais cadastrados para
atender os pacientes
com suspeita e os confirmados para covid-19 de
Umuarama abrangem
um território com 275
mil habitantes. Neste
cenário e com a velocidade em que o contágio
do vírus vem ocorrendo,
os 22 leitos de Unidade
de Terapia Intensiva
(UTI) e 36 enfermarias
estão superlotados.
No primeiro pico de
casos registrados em
Umuarama as UTIs permaneceram lotadas entre fim de julho e começo
de agosto. Agora com a
retomada do aumento
de casos, as vagas de
unidade de terapia intensiva - destinadas ao
tratamento de pessoas
com covid-19 - estão lotadas desde o dia 15 de
novembro, mesmo com o
aumento de leitos.
“Na Macrorregião Noroeste foram reativados
40 leitos de UTI e 140 de
enfermaria”, destacou a
diretora da 12ª Regional
de Saúde, Viviane Herrera Ufemea. Porém,
segundo a diretora, os
leitos estão no limite e a
principal medida de enfrentamento nesta fase
crítica é o distanciamento, o isolamento social e
o uso de máscara.
Dados da Regulação
de Leitos Estadual mos-

Preocupação com fim de ano
A previsão para o cenário de novos casos
com as festas de fim de ano é desafiadora para
o setor da saúde. Existe a informação de que
as chácaras de lazer de Umuarama estão todas
locadas e o fluxo de aglomeração prevista vai
colocar em cheque o sistema de saúde da regional de Umuarama. “Se não houver o distanciamento e não digo fechar o comércio, mas sim
a consciência de não ampliar a contaminação,
no começa de 2021 teremos números piores dos
de dezembro e pessoas vão morrer”, alertou.

tram que até agora, 562
leitos de enfermaria e
197 de UTI adulto foram
reativados no Paraná.
Além disso, existe a previsão de mais 44 leitos
até a próxima segundafeira (14). Atualmente
o Estado soma 1.090
leitos de UTI adulto,
1.690 enfermarias e 22
UTI’s e 34 enfermarias
pediátricas abertos em
reforçado neste período.

estamos vivendo, leitos
não bastam e em nenhum sistema de saúde
no mundo comportaria
tantos doentes ao mesmo tempo. Hoje temos
óbitos em 16 cidades.
A região de Umuarama
fechou sexta-feira (11)
com 7.792 casos e 77
óbitos. Pessoas estão

LIMITE DE LEITOS

Viviane ressaltou que
Umuarama está chegando no limite de abertura
de leitos e essas vagas
não são sinônimos de
remédio ou vacina para
covid-19. “Muito se fala
em habilitação de leitos
e pouco se fala na dor
dos familiares dos mais
de 6.500 mil paranaenses que perderam suas
vidas pela covid-19. Esta
reflexão que pedimos
para que a população
faça: ‘leitos não trazem
de volta as vidas que
foram e serão perdidas’.
Até o momento a única
ação eficaz para conter
o crescimento desenfreado da contaminação
é o distanciamento social, como uso de máscaras e conscientização
de que isso depende de
mim, de você, de cada
cidadão”, finalizou a
diretora.
Segundo Viviane
Ufemea, é urgente a
redução do volume da
transmissão do vírus.
“Neste contexto que

A diretora da 12ª Regional
de Saúde, Viviane Herrera Ufemea, alerta para aumento desenfreado de casos de covid-19

esperando em pronto
atendimento (PA) de 3 a
4 dias para conseguir um
leito. Esses pacientes

vão agravando e muitos
estão sendo entubados
dentro do PA. O cidadão
não está levando a sério

a pandemia. Ele sai se
contaminando e depois
acha que o leito será a
salvação”, alertou.
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I PETS E ISOLAMENTO SOCIAL:

Como cuidar do meu animal de
estimação em meio à pandemia?
Com a pandemia do coronavírus, uma das principais indicações para se
manter protegido é ficar
em casa. Ainda assim,
muitas pessoas contam
com a presença dos aliados de toda hora: os bichos de estimação.
Entretanto, tal como
tem acontecido com a
maioria de nós, alguns
elementos da rotina dos
pets também são afetados
pelo isolamento social
- a hora do passeio, por
exemplo, está entre os
principais. Dessa forma,
como interagir e cuidar
de seu companheiro de
quatro patas em meio à
situação atual?
A primeira preocupação, claro, está na saúde
dos bichinhos e no medo
da contaminação por COVID-19. De acordo com a
professora e médica veterinária Marília Taumaturgo, até o momento não
existem pesquisas que
confirmem a transmissão
da doença por meio de
cães e gatos. “Existem outros tipos de coronavírus
que atingem especificamente esses animais, mas
não o recente [tido como
‘coronavírus humano’]. O
desconhecimento desse
assunto termina fazendo
com as que pessoas tomem decisões absurdas”,
esclarece Marília.
Contágio acidental

direto deles com pessoas
enfermas seja nulo - como
i ndicam as orientações
básicas de distanciamento social.

O passeio com seu pet deve ser em locais abertos e com menor fluxo de pessoas

A veterinária, no ent anto, chama atenção
p ara uma maneira na
q ual os animais podem
contribuir acidentalmente
com o contágio: por meio
d o contato inadequado
das pessoas com seu pelo,

s em a higienização das
mãos.
“Se uma pessoa doente, mesmo que em cômodo
s eparado, tosse e pega
nos pelos de um cachorro,
a família dessa pessoa
p ode ser contaminada

por acidente ao tocar no
animal”, explica ela.
Portanto, para assegurar uma interação segura,
é indicado que o indivíduo
l ave bem as mãos antes
e depois de tocar nesses
animais, e que o contato

Passeio com seu pet
E ssas são medidas
t ambém muito atrelad as ao passeio com os
pets; sua frequência deve
ser reduzida ao máximo,
pois nele o bichinho pode
t er contato com outras
p essoas que talvez estej am infectadas. “Se seu
animal só faz necessidad es fisiológicas fora de
c asa, caminhe no quarteirão onde mora, em um
horário com menos gente
possível. Os passeios dev em sempre ser em amb iente aberto, onde não
haja aglomeração de pessoas e nem de animais. Ao
chegar em casa, lave bem
o focinho, os membros
anteriores e os membros
posteriores do seu animal,
a ssim como suas mãos
também, e passe um pano
c om hipoclorito de sódio
no piso da casa inteira”,
orienta a professora.
Pet shops
Q uanto à hora do banho, é bom, se possível, reduzir temporariamente o
serviço das pet shops, que
devem ser uma opção apenas para casos imprescind íveis . Busque cumprir
c om o isolamento social,

banhando e escovando os
bichinhos em casa. “Esse
p ode ser um momento
p ara estreitar laços com
seu animal”, declara Mar ília, salientando que a
q uarentena possibilita
que os tutores fortaleçam
o vínculo afetivo com seus
animais, cuidando de sua
higiene e saúde.
Abandono animal
A pesar da agradável
companhia que os bichos
d e estimação oferecem,
sobretudo nestes tempos
d e pandemia, é preocupante o crescente número
de abandonos - em alguns
estados brasileiros, o aumento chega a 60%.
S obre o tema, a vet erinária opina: “Com a
popularidade dos pets, o
amor aos animais têm se
t ornado um sentimento
mais verdadeiro. Mas, ao
mesmo tempo, o egoísmo
e m meio ao medo tem
predominado em algumas
p essoas, e às vezes elas
realizam ações cruéis. É
p or isso que todos prec isam ser informados e
lembrados sempre de que
a bandono de animais é
c rime”. Ao concluir as
dicas para a quarentena,
M arília pede ainda que
“se você pensa em tomar
u ma decisão assim [de
abandono], por favor, repense muitas vezes, e não
o faça”.
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IREFORÇO NA SEGURANÇA

Pelotão do BPFron vai começar
a atuar em janeiro em Umuarama
O 2º Pelotão da 2º Comp anhia do Batalhão de
P olícia de Fronteira de
U muarama deve começar
a operar até o início de
janeiro. No último dia 03 a
Câmara de Vereadores autorizou o Município a firmar
convênio com o Estado para
a instalação da unidade na
cidade.
Reforço
A Prefeitura vai arcar
m ensalmente com aluguel
e despesas de água, luz e
internet nos valores de até
R$ 3 mil e R$ 2 mil respectivamente. A contrapartida
d o Estado é a instalação
do Pelotão para reforçar e
apoiar a segurança pública
d a cidade, com ênfase na
n ova estação rodoviária,
ponto de entrada e chegada
d e drogas e contrabando.
“ Esse foi um dos pedidos
f eito pelo prefeito Celso
Pozzobom. Para ajudarmos
n a segurança do local”,
a firmou o tenente Namur
Zandoná, que vai comandar
a unidade
Equipe
O imóvel já está praticamente escolhido e a equipe
sendo organizada. “O policial para participar tem que
t er curso de policiamento
d e fronteira ou cursos tát icos e experiências de
trabalho em grupos táticos
e na fronteira, por isso, a
e scolha não é tão fácil”,
afirmou Namur. Atualmente
e le está a frente do Pelotão da Força Verde, mas o
s ucessor para assumir o
b astão já foi definido, é o
tenente Vitor Votolini, que
j á atuou no comando da
equipe do canil do 25º BPM.
BPFron
A estimativa é que neste
primeiro momento pelo menos 12 pessoas devam compor a unidade do BPFron,
que vai auxiliar no reforço
a segurança de Umuarama.
“ Vamos trabalhar como
apoio para as outras forças
d e segurança que já existem na cidade e atuarmos
na ronda ostensiva”, reforçou o comandante.
Umuarama
O Pelotão do BPFron
de Umuarama terá abrang ência de 26 municípios,
principalmente os que são
rota por terra ou água para
c rimes de fronteira como
c ontrabando, descaminho,
receptação e roubo e furto

O foco principal do BPFron são crimes como contrabando e descaminho, feito também nos
rios que fazem fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina (foto divulgação BPFron)

A área de atuação do Pelotão de Umuarama será de 26 municípios de toda
a região (foto divulgação BPFron)

de veículos. “Roubo e furto
de veículos estão relacionad os com os outros crimes
de fronteira. É mais barato
para o crime furtar ou roubar do que pegar um carro
f inanciado que está com
b usca e apreensão, por
exemplo, por isso é um dos
c rimes que damos ênfase
também”, salientou Namur.
Parceria
O comandante afirmou
que junto com o comandante do BPFron, major André
Dorecki, pretende estreitar
a inda mais a parceria de
trabalho já desempenhada
c om a Polícia Federal de
Guaíra, que é uma das responsáveis por coibir crimes
de fronteira, principalmen-

O BPFron é um batalhão especializado que reúne policiais
altamente treinados para atuar na fronteir a (foto divulgação
BPFron)

A utilização de cães farejadores é um reforço para auxiliar no combate a
criminalidade (foto divulgação BPFron)

te na área do rio Paraná e
Lago de Itaipu.
Abrangência
A lém do município de
U muarama e seus distritos, o 2º Pelotão de Polícia
d e Fronteira, atenderá os
m unicípios de: Alto Paraís o, Alto Piquiri, Cafezal
do Sul, Cruzeiro do Oeste,
Cidade Gaúcha, Douradina,
Esperança Nova, Ivaté, Icar aíma, Maria Helena, Mariluz, Moreira Sales, Nova
O límpia, Perobal, Perola,
Q uerencia do Norte, Rondon, Santa Cruz do Monte
C astelo, Santa Izabel do
Ivaí, Santa Mônica, São Jorge do Patrocínio, Tapejara,
Tapira, Tuneiras do oeste,
Umuarama e Xambrê.

A ação do Pelotão do BPFron em Umuarama vai reforçar a segurança da cidade (foto divulgação BPFron)

Quem é o comandante do BPFron em Umuarama
Namur Zandoná tem 39
a nos de idade e 14 anos
como policial militar. Filho
d e soldado, sempre desej ou seguir o caminho do
p ai e para isso, ingressou
como cadete da Corporação
após enfrentar a prova na
U niversidade Federal do
Paraná.
Rotam
A inda nos primeiros
a nos como oficial foi recrutado pelo agora coronel
d a reserva Ênio Soares,
p ara atuar na Capital da
Amizade, quando o 25º BPM
ainda era uma Companhia
Independente. E aqui está
h á 12 anos. Foram dois
anos na RPA (Rádio Patrul ha Auto), depois por oito
a nos esteve a frente do
grupo especializado Rotam
(Rondas Ostensivas Tático
M óvel), que deixou há um

ano e meio para comandar
o Pelotão da Força Verde.
Força Verde
Neste curto período promoveu mudanças na forma
de atuação da Polícia Ambiental. “Por estarmos em
u ma região de fronteira,
o policial da Força Verde
se depara não apenas com
c rimes ambientais, mas
outros tipos, como contrab ando, nas rondas pelas
e stradas rurais e rios da
região. E quando se vê um
crime, um policial não pode
i gnorar. Tem que agir”,
disse Namur.
Conquiﬆas
Para facilitar o trabalho
c onseguiu duas embarcaç ões, uma moto aquática,
além de mais um fuzil e coletes diferenciados. “Somos
u ma equipe diferenciada,

q ue passa muito tempo
d entro da mata. Então os
c oletes precisam ser prep arados para que possamos carregar tudo o que é
n ecessário. Para abrigar
um canivete e a arma, por
exemplo”, explicou o militar.
Maturidade
C onhecido por ter um
p erfil de ação, disse que
está mais tranquilo e maduro e faz questão de enfatizar que seu trabalho é uma
c oisa e suas convicções
r eligiosas outras. Criado
d entro da Congregação
Assembleia de Deus, há um
ano tornou-se pastor e atua
n o ministério de música
d a Igreja, desenvolvendo
u m trabalho com jovens e
adolescentes, além de tocar
saxofone. Ele é casado há
11 anos e tem um casal de
filhos.

O tenente Namur Zandoná eﬆá deixando o comando do Pelotão da Força Verde para assumir o recém-criado Pelotão do BPFron em Umuarama
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IANTIGA AVENIDA MALTA

Extensão da Avenida Frei Orlando
Busato pode ﬁcar pronta até fevereiro
Umuarama - Com o
investimento de R$ 2 milhões 773 mil a Prefeitura
de Umuarama está implantando a Avenida Frei
Orlando Busato (antiga
Av. Malta), entre o Jardim
Firenze e o Parque Dom
Bosco, que será conectado
à Estrada Bonfim – rodovia
entre as PRs 323 e 482, na
saída para Maria Helena. A
maior parte da avenida já
recebeu galerias pluviais,
pavimentação asfáltica e
a ponte sobre o córrego
Figueira também já foi
concluída.
Nas últimas semanas,
os operários da construtora responsável pela obra
começaram a implantar
calçamento nas laterais
da avenida e o plantio
de faixas de grama no
canteiro central. O trecho
final já recebeu galerias
pluviais, bocas de lobo e
limpeza. O próximo passo
é a preparação do solo
e, por fim, pavimentação
asfáltica, sinalização e
serviços complementares,
com estimativa de 60 dias
de trabalho a partir de janeiro. O município também
implantará iluminação de
LED em toda a extensão
da via pública.
O prefeito Celso Pozzobom lembra que a finalidade dessa obra é aproximar
do centro os moradores
do Parque Bonfim, Campo
Belo, Campo Novo e Jardim
Firenze, além de abrir
caminho para obras estruturais no futuro, como
a implantação de creche e
unidade de saúde. “O município investe para melhorar a mobilidade urbana,
aproximar a população
dos serviços públicos e da
área comercial e também
para promover o desenvolvimento daquela região,
encurtando distâncias e

Nova avenida ganha forma em Umuarama e ajuda mobilidade

melhorando as condições
de acesso e circulação”,
disse Pozzobom.
Nos planos iniciais, a
extensão da avenida seria
até a Rua Filipinas, no
Parque Bonfim, nas imediações de um centro de
distribuição de materiais
de construção. “Após novos
estudos, vimos que com
praticamente os mesmos
recursos conseguiremos
levar a avenida até a Estrada Bonfim”, disse o
prefeito. “O valor inicial da
obra era R$ 2.521.040,10,
que com a mudança foi
reprogramado para R$

2.773.958,06. Até o momento já temos executados
71,23% da obra”, disse
Jefferson Oncken da Silveira, engenheiro civil da
Prefeitura responsável
pelo acompanhamento da
obra.
De acordo com o diretor
de Obras da Prefeitura, Renato Caobianco, a avenida
seguirá em pista dupla até
a Rua Turquia, no Parque
Campo Belo, e depois em
via simples até a rodovia. A
metragem deve ficar próxima do projeto inicial – 10,6
mil m² de asfalto novo e 4,5
mil m² de recapeamento.

“Com isso, a avenida terá
cerca de 2 km de extensão,
entre a rodovia e a Rua
Josias Antunes de Souza,
no Dom Bosco. Um bom
trecho já está pavimentado
e sendo utilizado pela população, agora os serviços
se concentram na parte
final”, explicou.
“Nossa expectativa é
de que em pouco tempo a
população daquela região
não precise mais passar
por rodovia para se deslocar ao centro da cidade.
Com a ponte e a pavimentação da avenida, o trajeto
será mais rápido e seguro.

Em poucos minutos os moradores poderão chegar à
Avenida Tiradentes e de lá
acessar qualquer parte da
cidade”, apontou o prefeito
Celso Pozzobom.
MOBILIDADE
É PRIORIDADE
O prefeito lembra que
a mobilidade urbana vem
tendo uma evolução jamais vista em um período
tão curto, em Umuarama. “Já temos mais de 230
km de ruas e avenidas
asfaltadas, recapeadas ou
reperfiladas, além da micropavimentação, e mais de

150 km de estradas rurais
cascalhadas, readequadas
e até asfaltadas”, lembrou
Pozzobom. Destacando
o apoio dos vereadores
da base, dos deputados
estaduais e federais e do
secretário Márcio Nunes
(Desenvolvimento Sustentável e Turismo) junto ao
governo do Estado, o prefeito completa reforçando que
“é com grandes parcerias
que faremos as obras necessárias para atender às
necessidades da população
e atrair investidores, gerando empregos e divisas para
o município”, encerrou.

Obras do Restaurante Popular de Umuarama entram na fase de acabamento
Umuarama - Seguem em
ritmo acelerado na Avenida
Júlio Cesar Jarros, Parque
Danielle, ao lado do Banco
de Alimentos, as obras do
Restaurante Popular de
Umuarama, resultado de
parceria entre a Prefeitura
e o governo do Estado por
meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento
(Seab). O investimento é de
R$ 2,6 milhões na construção, que soma 1.494,62 m²,
mas no total serão investidos R$ 3,9 milhões, sendo
R$ 3,5 milhões do Estado e
R$ 421 mil em contrapartida do município.
A execução da parte civil
teve atrasos por conta da
pandemia de coronavírus,
mas ao que tudo indica será
entregue nos primeiros meses de 2021. O projeto compreende a construção de
cozinha industrial, administração e refeitório, banheiros, depósitos e demais instalações. O convênio inclui a
aquisição de equipamentos,
materiais permanentes e de
consumo para produzir refeições de qualidade a preços
acessíveis, fortalecendo a
rede de proteção nutricional
do município.
Conforme o diretor de
Obras da Prefeitura, Renato Caobianco, a construção
está com um percentual

A ESTRUTURA
O Restaurante Popular de Umuarama é uma
das 20 unidades que o governo do Estado está
construindo ou modernizando em parceria com
os municípios com mais de 80 mil habitantes.
No total, o governo investe R$ 14,7 milhões no
programa. Além de uma contrapartida de pelo
menos 5% do valor do projeto, os municípios
ficam responsáveis pela gestão do espaço e pela
definição do valor da refeição, que é mais barata
que o comércio convencional. Os restaurantes
populares também beneficiam os agricultores
familiares, que se tornam fornecedores. “Os
restaurantes servem comida de verdade,
grande parte dela produzida pela agricultura
familiar. É uma via que atende dois públicos
prioritários, as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e os pequenos
produtores”, afirma Márcia Stolarski, chefe
do Departamento de Segurança Alimentar da
Secretaria da Agricultura.
executado de 62%. No momento, os operários estão executado o piso em
granitina, colocação de
esquadrias de alumínio,
estrutura do forro e iniciando pintura. A previsão
de entrega é o primeiro
semestre de 2021.
“O Restaurante Popular
será uma ferramenta de
apoio para ampliarmos o
atendimento às pessoas em
situação de vulnerabilidade
e trabalhadores da área in-

dustrial”, lembra o diretor
de Agricultura e Pecuária
do município, Vinícius Chimenez. “Com esta obra
ampliaremos a atenção
aos segmentos mais vulneráveis. Levaremos comida
de qualidade a desempregados, estudantes, idosos
e aposentados, coletores
de recicláveis, vendedores
ambulantes, moradores
de rua e trabalhadores de
vários segmentos, entre
outros públicos”, atesta o

Obra do restaurante popular também está caminhando para a fase final

prefeito Celso Pozzobom.
A estimativa inicial é
oferecer 1 mil refeições
por dia, número que pode
ser ampliado conforme a
demanda e as parcerias.
A administração pretende estabelecer parcerias
com empresas do parque
industrial para servir alimentação no local de trabalho, dando mais tempo aos
trabalhadores e reduzindo
custos.
O espaço tem propos-

ta de servir refeições no
local e também entregar
marmitas a trabalhadores,
atender outros bairros e
estudantes do Instituto
Federal do Paraná (IFPR)
e da Universidade Estadual
de Maringá (UEM), que têm
campi nas proximidades.
“O restaurante fica em
uma das regiões que mais
cresce na cidade e próximo
ao parque industrial, onde
há muitas empresas de
pequeno porte, principal-

mente do setor moveleiro,
que não têm estrutura para
fornecer refeições aos seus
funcionários”, comentou o
prefeito.
Esses trabalhadores
poderão ser atendidos pelo
restaurante. “Nossa ideia é
criar um sistema logístico
para entregar as refeições
nesses locais, atendendo
também outras comunidades e os estudantes com
uma comida barata e de
qualidade”, diz.
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Corinthians tenta manter tabu em Itaquera
contra o líder e embalado São Paulo
São Paulo (AE) - O Corinthians tentará frear o
embalo do líder São Paulo
neste domingo, às 18h15,
na Neo Química Arena, pela
25ª rodada do Campeonato
Brasileiro. Para isso, aposta
no excelente retrospecto
contra o rival quando joga
em Itaquera e também no
elenco mais descansado. O
último jogo do time alvinegro foi no dia 2, enquanto
a equipe tricolor atuou no
meio da semana - goleou o
Botafogo por 4 a 0.
O São Paulo nunca venceu o Corinthians no estádio que foi inaugurado há
seis anos na zona leste da
capital paulista. Foram 12
jogos, sendo nove derrotas e
três empates. Os anfitriões
também marcaram 25 gols e
sofreram apenas 10.
O momento da equipe
do técnico Fernando Diniz,
no entanto, é muito melhor
do que a de seu adversário.
São seis vitórias nos últimos
sete jogos pela competição.
O São Paulo vem de uma sequência invicta de 17 jogos
no Brasileirão. Se não for
derrotado neste domingo,
o time tricolor vai igualar
a série de 18 partidas sem
perder, obtida no campeonato de 2008, justamente
no último título nacional do
clube.
Para a partida em Ita-

SP inicia série difícil
O meia Daniel Alves está de volta ao São
Paulo, que terá uma bela prova de fogo pela
frente com dura uma sequência de jogos. O líder
começa sua sequência de pedreiras no domingo,
diante do Corinthians, em Itaquera. Depois faz
confronto direto com o Atlético-MG e encara o
embalado Fluminense pelo Brasileirão, além
da semifinal com o Grêmio na Copa do Brasil.
Daniel Alves cumpriu suspensão diante do Botafogo e trabalhou normalmente com os titulares
nesta sexta-feira, na reapresentação do elenco.
Fernando Diniz quer acabar com o tabu de jamais ter vencido na Neo Química Arena e usará
força máxima. Nunca o São Paulo chegou tão
bem para um duelo com o Corinthians em sua
casa. Líder e sem perder há quase um turno, a
expectativa é pelo primeiro triunfo em Itaquera
após 9 derrotas e três empates no palco do
duelo deste domingo. Preocupação, apenas com
os 10 pendurados, sendo 7 titulares: Juanfran,
Arboleda, Luan, Reinaldo, Guilherme Sara,
Igor Gomes e Brenner. Com o time entrosado,
perder peças na série decisiva está fora de cogitação. O São Paulo terá uma semana para se
preparar para o jogo de ida da Copa do Brasil
contra o Grêmio. Entre os confrontos, vai ao
Rio encarar o embalado Fluminense. Sequência
boa para testar a força e o psicológico do time
de Fernando Diniz.
quera, Diniz poderá contar
com o retorno de Daniel
Alves, que cumpriu suspensão diante do Botafogo. Com
isso, Tchê Tchê volta a ser
opção no banco de reservas.
O restante do time deve

Com todas estrelas à
disposição, Flamengo
busca embalar
diante do Santos
Rio (AE) - Com as principais peças ofensivas à
disposição e focado em brigar pelo título do Brasileirão,
o Flamengo recebe o Santos, às 16 horas, no Maracanã, com um único propósito: ganhar. A oito pontos
de distância do líder São Paulo, um jogo a menos e o
confronto direto, os cariocas querem embalar série de
vitórias para “voltar à disputa” da taça.
Rogério Ceni promete futebol ofensivo. A meta é
sufocar um Santos desfalcado e com a cabeça na Libertadores. Anotar gol logo de início é uma das missões
para evitar sufoco no Maracanã. A dúvida é: como
qual formação ofensiva? O problema que Domènec
Torrent imaginava contar quando tivesse com todo
mundo à disposição, sobrou para Rogério Ceni. Pedro
foi contratado em definitivo e Gabriel Barbosa está
recuperado de lesão.
Muitos torcedores acreditam ser possível entrar
em campo com os goleadores juntos. Mesmo assim,
faltariam vagas para tanta gente importante. Bruno
Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson disputariam as outras três vagas? O treinador “ganha” o
problema no momento em que mais precisa de peças
importantes.
Com a lesão de William Arão, o técnico poderia
ousar e usar Gerson e Éverton Ribeiro mais na marcação, com Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabriel
formando um quarteto ofensivo na frente. Mas Ceni
não deve arriscar a deixar o time tão vulnerável atrás.
A escalação ele deve divulgar apenas momentos
antes de a bola rolar no Maracanã. O trio ofensivo é
responsável por mais da metade dos gols do Flamengo
no ano. Dos 101 gols flamenguistas, 55 foram anotados
pelos três atacantes.
Na defesa, Gustavo Henrique compre suspensão
após expulsão diante do Botafogo. Léo Pereira e Natan
disputam vaga ao lado de Rodrigo Caio.

Santos com reservas
Por vezes os meninos do Santos deram conta do
recado quando solicitados no Brasileirão. E mais uma
vez serão aposta de Cuca. Com a cabeça no decisivo
duelo com o Grêmio pelas quartas de final da Copa
Libertadores, o treinador vai preservar os titulares
diante dos cariocas. Lucas Veríssimo, Diego Pituca e
Soteldo cumprem suspensão e outros titulares importantes vão ganhar descanso. Pará e Felipe Jonatan
estão desgastados, assim como o destaque Marinho.
Kaio Jorge serve a seleção sub-20. Madson volta à
lateral-direita, com os meninos completando outras
vagas. Depois de perder a posição no gol para John
Victor, João Paulo volta a defender a equipe. Apesar
de utilizar escalação reserva, o Santos confia que pode
trazer um bom resultado do Maracanã. Com time de
meninos, por exemplo, o Santos ganhou do Internacional, na Vila Belmiro, por 2 a 0.

ser o mesmo por que o São
Paulo não tem novos desfalques por lesão ou casos de
coronavírus.
"A gente tem uma final
no domingo contra o Corinthians. É saber trabalhar,

São Paulo tenta quebrar tabu p disparar na liderança

saber descansar e colocar
toda a nossa energia a favor
do time para que a gente
consiga bons resultados. Não
tem mágica e motivo nenhum
para empolgação", afirmou o
técnico são-paulino.
No Corinthians, o técnico
Vagner Mancini não confirmou a escalação. Mas é certo que o time terá mudanças
em relação ao empate sem
gols com o Fortaleza. Expulso na partida, Jô dará lugar

a Matheus Davó.
As principais dúvidas
estão meio-campo. Cazares deve ficar com a vaga
de Luan, que vinha sendo
titular. Ramiro, que se recuperou de lesão recentemente, também pode voltar.
A tendência é que Otero siga
entre os titulares.
"Estamos em casa, vamos entrar em campo para
ganhar, fazer acontecer.
Vamos entrar com sangue

no olho porque temos que
ganhar esse jogo. Estamos
em casa. Fazer isso acontecer. Queremos dar alegria à
torcida, isso é muito importante", disse o venezuelano
O zagueiro Jemerson se
recuperou do novo coronavírus, mas ainda deve continuar no banco de reservas,
sem previsão de estrear,
pois não atua desde março.
A dupla de zaga será formada por Bruno Méndez e Gil.

Sob pressão, Vasco quer amenizar crise e
Fluminense tenta manter força sem Odair
Rio (AE) - Vasco e Fluminense se enfrentam em
situações distintas na tabela
do Brasileirão, neste domingo.
Às 20h30, em São Januário,
os donos da casa necessitam
acabar com o jejum de vitórias
para tentar sair da zona de
rebaixamento. Sob pressão
e após cobrança ríspida da
torcida, a promessa é de nova
postura em campo. Fazendo
uma boa competição, o visitante tenta manter a força
após a saída do técnico Odair
Hellmann para se manter
entre os primeiros colocados.
O clássico do primeiro
turno foi um divisor de águas
e mudou bastante o rumo das
equipes. O Fluminense, até

então instável, jogou bem e
deu mostras que podia ir longe
na competição. Justamente o
que acontece agora. E o Vasco,
que perderá a invencibilidade
sob o comando de Ramón,
iniciaria a queda livre que
hoje culmina com a zona de
rebaixamento.
Agora, sob o comando de
Ricardo Sá Pinto, o Vasco pretende se vingar daquela derrota para iniciar sua caminhada
para a fuga do rebaixamento
e, de quebra, atrapalhar os
planos do Fluminense de
estar na próxima edição da
Libertadores.
O treinador português
faz seu primeiro clássico no
clube após enfrentar a irá de

Com dúvida na escalação,
Coritiba enfrenta Sport
para encerrar série negativa
Curitiba (AE) - Com dúvida na escalação, o Coritiba
vai enfrentar o Sport às
18h15 deste domingo, na
Ilha do Retiro, no Recife, em
busca de encerrar sua série
negativa no Brasileirão. O
time paranaense não vence
há cinco jogos e inicia a 25ª
rodada correndo o risco até
de terminar o fim de semana na última colocação da
tabela.
O Coritiba começou a
rodada com 21 pontos, na
antepenúltima posição da
tabela, à frente apenas de
Red Bull Bragantino e Goiás.
Mesmo que escape da lanterna, a equipe paranaense
quer evitar que os times
acima não disparem, dificultando sua eventual saída da
zona de rebaixamento.
Para o duelo deste domingo, o técnico Rodrigo
Santana saberá somente
de última hora se poderá
contar com o meia Giovanni
Augusto. Um dos principais
jogadores do time, o meiocampista foi desfalque na
rodada passada, no empate
sem gols diante do Braganti-

no. E ficou de fora de quatro
treinos realizados ao longo
da semana.
O clube, contudo, evitou
descartá-lo. Ele será reavaliado fisicamente faltando
poucas horas para o jogo
deste domingo. Se ficar de
fora, o jogador deve ser
substituído por Neílton. Yan
Sasse corre por fora para
receber uma oportunidade
neste fim de semana.
O treinador tem como
baixas certas para o duelo
no Recife o lateral-esquerdo William Matheus e os
volantes Matheus Sales e
Matheus Galdezani. Todos
vão cumprir suspensão após
terem recebido o terceiro
cartão amarelo na rodada
passada.
O meia Mattheus Oliveira
é o mais cotado para substituir William Matheus - ele
já atuou nesta posição em
outros momentos. Hugo
Moura e Matheus Bueno
podem aparecer no meiocampo titular. Outras opções
de Rodrigo Santana para
o setor são Nathan Silva e
Henrique Vermudt.

torcedores organizados durante a semana. A invasão do
CT por parte de integrantes
de uma organizada vascaína
foi tensa e Sá Pinto ameaçou sair caso não sentisse
segurança. Na verdade, ele
está ameaçado de demissão
por causa das duas vitórias
apenas em 12 partidas no
comando da equipe.
Com Cano e Talles Magno no ataque e Benítez na
armação, a esperança vascaína se renova. O artilheiro
é peça importante na busca
por dias melhores e sempre
se sobressaiu com o compatriota armando as jogadas. O
argentino, inclusive, tomou a
palavra no "encontro" com os

torcedores e prometeu uma
resposta imediata do grupo,
com nova atitude em campo.
O Vasco soma 24 pontos,
diante de 25 do Sport, que
entra em campo mais cedo
neste domingo. Além de ganhar, o time necessita que
os pernambucanos tropecem
diante do Coritiba para sair da
zona de rebaixamento.
Disposto a se manter entre os quatro melhores do
Brasileirão, o Fluminense faz
seu primeiro jogo sem Odair
Hellmann, que se transferiu
para o Al Wasl, dos Emirados
Árabes Unidos. Marcão, então
no sub-23, foi confirmado
no cargo e terá a missão de
manter a boa fase da equipe.

Arrascaeta celebra por ser
finalista do Puskás e pede:
“Votem no uruguaio certo”
Rio (AE) - Um dos
três finalistas do Prêmio
Puskás, como anunciado
pela Fifa nesta sexta-feira, o meia uruguaio Arrascaeta celebrou o apoio
recebido na premiação
do gol mais bonito e também pediu mais apoio.
Ele está concorrendo
com o golaço de bicicleta
marcado com a camisa
do Flamengo diante do
Ceará, no Castelão, em
duelo do Campeonato
Brasileiro de 2019.
Arrascaeta disputa
com o compatriota Luis
Suárez, hoje no Atlético
de Madrid, mas que concorre a premiação por
um gol marcado ainda
pelo Barcelona, e o sulcoreano Son Heung-Min,
do Tottenham. E brincou
com o fato de estar na
briga com outro uruguaio. "Pessoal, obrigado
por me fazer finalista do
Puskás. Agora falta pou-

co e conto com a ajuda de
todos! Vote no uruguaio
certo", escreveu em seu
perfil no Twitter.
A premiação anual da
Fifa será realizada na
próxima quinta-feira, de
modo virtual, com transmissão direta de Zurique, onde está localizada
a sede da entidade. A escolha do gol mais bonito
envolve os integrantes do
Fifa Legends, grupo de
ídolos históricos do futebol mundial, e a votação
popular. Os grupos têm o
mesmo peso na definição
do ganhador do Prêmio
Puskás.
Gols marcados no futebol nacional já receberam o prêmio duas vezes,
com Neymar e Wendell
Lira. Já Arrascaeta foi
indicado pela segunda
vez ao Puskás, tendo
sido a primeira em 2018,
quando defendia o Cruzeiro.
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Repaginada

Gente educada

Camila Pitanga
sempre foi muito discreta quanto aos assuntos pessoais, mas
se sabe que ela é bastante amiga do seu
ex-marido, o diretor
Claudio Amaral Peixoto, com quem tem uma
filha, Antonia. Aliás, a
menina é muito parecida fisicamente com
a mãe.

Viviane Araújo realizou dois procedimentos estéticos. A
atriz fez micropigmentação nos lábios e nas sobrancelhas
e mostrou os resultados numa rede social. Lembrando que
Viviane tem uma agenda cheia de compromissos com a
televisão e o cinema para o ano que vem.

Comemorando a vida

Agora mais tranquilo, Alok conseguiu visitar a filhinha
Raika, que continua hospitalizada. No início do mês, sua
mulher, Romana Novais, tem à luz de 32 semanas, devido a
uma complicação da Covid-19 e ainda não pode ter contato
com a menina, mas Alok já está curado por isso visitou
Raika, que está evoluindo muitíssimo bem.

Novo EP

Claudia Leitte encerra o ano de 2020 com o lançamento
de um novo EP, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Depois do sucesso de “Bandera Move”, que
rendeu à cantora elogios da mídia especializada, Claudia
traz à tona a coletânea “Sol a Sol” e como o próprio nome
já diz, irradia em seu conceito o calor e luminosidade que
o verão sempre traz consigo. Desde o tempo de Babado
Novo, Claudia sempre teve a descontração e leveza do
verão presentes em seus shows e músicas, dos pés descalços ao lado bagunceira no beira mar das praias da Bahia,
sempre irreverente, sem deixar de lado a força e liberdade
feminina que inspiram a todos através de sua arte. Assim
como a personagem Gabriela, do escritor baiano Jorge
Amado, as letras de “Sol a Sol” exaltam a independência
das mulheres de ser o que quiserem, sem a necessidade de
seguir qualquer imposição, livres para beijar quem quiser,
dançar e se divertir a sua maneira com único objetivo de
ser feliz. “Lançar esse EP me deixa com uma sensação
gostosa de gratidão e felicidade. Eu e minha equipe trabalhamos muito esses meses para compor as faixas, tudo
online, todo mundo se ajudando muito. Só posso agradecer
todos, espero que vocês dancem muito ouvindo ‘Sol a Sol’
e se divirtam, como eu, nas gravações”, comenta Claudia.

Elogiando o namorado

Grazi Massafera não economizou nos elogios ao namorado, Caio Castro, numa rede social. A atriz legendou
uma publicação dele com palavras como: “lindo, modelo,
manequim, fotógrafo, ator, piloto, motoqueiro...” e escreveu
também que tinha outros atributos dele para citar, mas
eram íntimos. Eita!

Foto: Francisco Cuoco / Estevam Avellar
-RG
1) Francisco Cuoco se vestiu de Papai
Noel em qual dessas
novelas?
a) “Duas Caras”
b) “Pega Pega”
c) “Passione”
d) “O Astro”
2) Quem interpretou a personagem Milu, no folhetim
“Cobras & Lagartos”?
a) Marília Pêra
b) Ana Beatriz Nogueira
c) Carolina Dieckmann
d) Mariana Ximenes
3) Em qual dessas produções Glória Pires fez a
personagem Norma Pimentel Amaral?
a) “Desejos de Mulher”
b) “Insensato Coração”
c) “Babilônia”
d) “Paraíso Tropical”

Desmentido

4) A personagem Charlô de Alcantara Pereira Barreto viveu em qual desses folhetins?
a) “Ti-Ti-Ti”
b) “Passione”
c) “Guerra dos Sexos”
d) “Eterna Magia”

Apoio à infância

5) Qual desse atores protagonizou o remake da
novela “O Profeta”, exibido em 2006?
a) Marcos Palmeira
b) Rafael Cardoso
c) Thiago Lacerda
d) Thiago Fragoso

Com irreverência e bom humor, Lexa desmentiu os
boatos de gravidez. A cantora explicou que está com visual diferente devido à falta de exercícios e alimentação.
E está dito.
Segundo a imprensa internacional, Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, criou uma instituição para ajudar
meninas que sofreram abuso sexual, oferecendo apoio
psicológico, social e atendimento médico.

Festa de
aniversário

Tiago Abravanel fez
questão de organizar uma
festinha em família para
comemorar o primeiro aninho de sua sobrinha Luiza,
que é a bisnete caçula de
Sílvio Santos. A menina é
filha de Vivian Abravanel e
Daniel Erdei, neta da Cíntia
Abravanel, a filha número
1 do dono do SBT. A comemoração foi bem reservada
devido à pandemia.

(Respostas: 1-c / 2-a / 3-b / 4-c / 5-d)
Horóscopo – 13/12/2020
By Geremy Altins

Filmes
(A programação de filmes está sujeita a
alterações sem o prévio aviso)
S.W.A.T.: Comando Especial 2
(S.W.A.T.: Firefight) 13h15, na Record,
EUA, 2011. Direção de Benny Boom. Com
Gabriel Macht, Robert Patrick, Carly Pope,
Giancarlo Esposito, Kristanna Loken e
Matt Bushell. Agente da S.W.A.T. tem de
lidar com um criminoso vingativo após
uma ação malsucedida em Detroit, onde
ministra um treinamento de policiais.
O Espetacular Homem-Aranha 2: A
Ameaça De Electro
(The Amazing Spider-Man 2) 13h40, na
Globo, EUA, 2014. Direção de Marc Webb.
Com Kari Coleman, Chris Cooper, Marton
Csokas, Embeth Davidtz, Colm Feore, Sally
Field. Peter Parker adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo
o coloque em situações bem complicadas,
especialmente com sua namorada, Gwen
Stacy, e sua tia May. Apesar disto, ele equilibra suas várias facetas da forma que pode.
No momento, Peter está mais preocupado
é com o fantasma da promessa feita ao
pai de Gwen, de que se afastaria dela para
protegê-la. Ao mesmo tempo, ele precisa
lidar com o retorno de um velho amigo,
Harry Osborn, e o surgimento de um vilão
poderoso: Electro.
Em Busca de Justiça
(Police Story) 22h50, na Globo, EUA,
2015. Direção de Sheng Ding. Com Alexandre Bailly, Jackie Chan, Tian Jing, Ye
Liu, Wei Na, Rongguang Yu. Um detetive
aposentado é sequestrado junto com sua
filha e um grupo de clientes de um bar
pela gangue liderada pelo namorado da
jovem. O criminoso usa o sequestro para
conseguir a libertação de um amigo que
está preso. A intenção do sequestrador, no
entanto, não é exatamente o que parece.
O Justiceiro
(The Punicher) 00h40, na Globo, EUA,
2004. Direção de Jonathan Hensleigh. Com
John Travolta, Thomas Jane, Will Patton,
Roy Scheider, Laura Harring, Ben Foster.
Depois que sua família é assassinada, a
mando de um chefão da Flórida, agente do
FBI inicia sua vingança, fazendo pessoalmente justiça.
A Caça
(Breakout) 02h20, na Globo, EUA, 2012.
Direção de Damian Lee. Com Brendan Fraser, Dominic Purcell, Ethan Suplee, Holly
Deveaux. Uma viagem a um acampamento
toma um rumo sombrio para um menino e
sua irmã. Após testemunharem um crime,
os jovens irmãos tornam-se o próximo alvo
dos assassinos, sendo perseguidos e caçados pela mata. Seu pai, Jack Damson, elabora um plano para salvar seus filhos dos
dois criminosos Tommy e Kenny. Inicia-se,
então, uma luta pela sobrevivência neste
thriller repleto de ação, onde os caçadores
se tornam a própria caça.

No “Canal Livre”

O “Canal Livre” que vai
ao ar no final da noite de
hoje, na tela da Band, recebe o psiquiatra Daniel
de Barros para discutir as
comemorações durante o
Natal e o Ano Novo. Entre
outros assuntos, o programa deste domingo analisa
se é possível fazer comemorações seguras em meio
à pandemia do coronavírus
e como preservar a saúde
mental depois de um longo
período de confinamento.
A apresentação é de Rodolfo Schneider. Participam como entrevistadores
os jornalistas Fernando Mitre e Veruska Boechat.

De bem com a vida

Sheilla Mello tem feito
muito sucesso nas redes
sociais e faturado muito em
propaganda. A ex-dançarina do “É O Tchan” é mãe de
Brenda, que tem sete anos e
é fruto do casamento com o
nadador Fernando Scherer,
o Xuxa, de quem se separou
em 2018.

Áries
Se tem uma dívida grande, negocie
novos juros e melhores condições de
pagamento. Mantenha-se cordial com
todas as pessoas a sua volta. Ignore
as alfinetadas dos invejosos.

Libra
Precisa ter mais paciência com as
eventuais rejeições às suas iniciativas.
Contenha a ansiedade e se mantenha
firme. Inviﬆa em sua casa fazendo
benfeitorias ou reformas.

Touro
Faça o que for necessário para manter
a harmonia nas negociações em andamento. Ignore toda a demonﬆração
de hoﬆilidade em seu trabalho. Procure não se impressionar com isso.

Escorpião
Tire tempo para curtir um pouco mais
as coisas simples de que tanto goﬆa.
Além disso, procure não esbanjar,
não compre por impulso e cuidado
para não começar 2021 com dívidas.

Gêmeos
Continue persiﬆindo em suas metas,
pois os projetos profissionais caminham bem. Não é hora de colher
frutos, mas de manter os esforços.
Evite cuidar dos problemas alheios.

Sagitário
Vai querer vencer a si próprio, para
provar sua força de vontade, tenacidade e perseverança. Isso aumentará
sua autoconfiança, contribuindo para
um ser mais feliz e capaz.

Câncer
Neﬆa correria de final de ano, selecione os compromissos para poder cuidar também da sua vida pessoal. Veja
bem, pode ter gente reclamando de
sua ausência. Ame, para ser amado.

Capricórnio
Lembre-se que sua força interior
ajudará a resolver seus problemas
exteriores. Sendo assim, toda vez que
tiver que se retirar, devido a provocações, não desanime, respire fundo e
siga em frente.

Leão
Supere os obﬆáculos do período da
manhã e só precisará despender um
pouco de empenho para dar passos
importantes no trabalho. Exponha
seus méritos e deﬆaque a sua participação em equipe.

Aquário
Se você eﬆá cansado e ao mesmo
tempo desanimado, uma ida ao
médico para fazer uma revisão, será
providencial, pois eﬆá na hora de
tomar mais cuidado com sua saúde.

Virgem
Aja sempre em equipe. Não se isole
em seu trabalho e nem em sua vida
social. Espante os fantasmas do
medo e da insegurança, expulsando
as mágoas de seu coração.

Peixes
Procure agir em cooperação com
as demais pessoas, ressaltando o
que elas têm de melhor. O amor e a
compaixão eﬆão eﬆimulados durante
o período. Seja feliz neﬆe final de ano.
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ILITERATURA

Clarice Lispector completaria
100 anos no último dia 10
No dia 10 de dezembro
de 1920, nascia Clarice
Lispector, uma das escritoras brasileiras mais
importantes do século XX
– e, da mesma forma, na
véspera de seus 57 anos,
em 9 de dezembro de 1977,
a autora faleceria. É neste
ínterim, entre o aniversário de nascimento e de
falecimento, que o Ubook
relembra a vida e a obra
da contista.
Clarice nasceu na Ucrânia sob o nome de Chaya
Pinkhasovna Lispector,
e chegou ao Brasil com
2 anos de idade, fugindo
da guerra civil russa e da
perseguição aos judeus na
Europa. Porém, a escritora

nunca se considerou ucraniana: “Naquela terra eu literalmente nunca pisei: fui
carregada de colo”, dizia,
declarando-se brasileira
e pernambucana, uma vez
que foi em Maceió que sua
família fez morada.
Após perder pai e mãe
durante a adolescência, já
morando no Rio de Janeiro, Clarice se formou em
Direito pela UFRJ, mas
sua paixão sempre foi a
literatura, onde se inseriu
primeiro como tradutora
antes de se tornar jornalista e, enfim, ensaísta,
contista e romancista.
Hoje, é considerada
uma das principais autoras do modernismo bra-

vencedores de premiações
nacionais e valem a pena
ler: Laços de Família (coletânea de contos); A Paixão
segundo G. H. (Romance);
O Aprendizado ou Livro
dos Prazeres (Romance);
A Via Crucis do Corpo
(coletânea de contos).

sileiro e do século XX
como um todo, com suas
narrativas de cenas simples do cotidiano que evocavam longos monólogos
internos, crises pessoais
e tramas psicológicas.
Seus livros, seja em
romances ou contos, são
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EDITAL nº 93/2020 – 142ª Z.E.

A Junta Eleitoral da 142ª Zona Eleitoral de Umuarama, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Dr. ADRIANO CEZAR
MOREIRA, MM. Juiz Eleitoral desta zona, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o que dispõem os artigos 200 a 204 da
Resolução TSE nº 23.611/2019,

EDITAL nº 94/2020 – 142ª Z.E.
(EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 NO
MUNICÍPIO DE PEROBAL/PR)

(EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 NO
MUNICÍPIO DE MARIA HELENA/PR)

A Junta Eleitoral da 142» Zona Eleitoral de Umuarama, sob a Presid• ncia do
Excelent’ ssimo Senhor Dr. ADRIANO CEZAR MOREIRA, MM. Juiz Eleitoral desta
zona, no uso de suas atribui• › es legais e em conformidade com o que disp› em os
artigos 200 a 204 da Resolu• ‹ o TSE n¼ 23.611/2019,

A Junta Eleitoral da 142» Zona Eleitoral de Umuarama, sob a Presid• ncia do
Excelent’ ssimo Senhor Dr. ADRIANO CEZAR MOREIRA, MM. Juiz Eleitoral desta
zona, no uso de suas atribui• › es legais e em conformidade com o que disp› em os
artigos 200 a 204 da Resolu• ‹ o TSE n¼ 23.611/2019,

Considerando a divulga• ‹ o oficial do resultado da elei• ‹ o no munic’ pio de

Considerando a divulgação oficial do resultado da eleição no município
PEROBAL;

de DOURADINA;
Considerando a divulga• ‹ o oficial do resultado da elei• ‹ o no munic’ pio de MARIA

Considerando o decurso in albis do prazo para apresentação das
reclamações de que trata o art. 203, § 2º, da Resolução TSE n. 23.611/2019;

Considerando o decurso in albis do prazo para apresenta• ‹ o das reclama• › es de
que trata o art. 203, ¤ 2¼ , da Resolu• ‹ o TSE n. 23.611/2019;

HELENA;
Considerando o decurso in albis do prazo para apresenta• ‹ o das reclama• › es de
que trata o art. 203, ¤ 2¼ , da Resolu• ‹ o TSE n. 23.611/2019;

Considerando a Portaria n.º 598/2020 do TRE-PR que dispõe sobre a
emissão, pela internet, de diplomas dos candidatos eleitos e suplentes em eleições

Considerando a Portaria n.¼ 598/2020 do TRE-PR que disp› e sobre a emiss‹ o,
pela internet, de diplomas dos candidatos eleitos e suplentes em elei• › es gerais e municipais, no

gerais e municipais, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná;

‰ mbito da Justi• a Eleitoral do Paran‡ ;

Considerando a necessidade de desburocratização do serviço público,

Considerando a Portaria n.¼ 598/2020 do TRE-PR que disp› e sobre a emiss‹ o,
pela internet, de diplomas dos candidatos eleitos e suplentes em elei• › es gerais e municipais, no
‰ mbito da Justi• a Eleitoral do Paran‡ ;
Considerando a necessidade de desburocratiza• ‹ o do servi• o pœ blico, nos termos
da Lei n.¼ 13.726/2018;

Considerando a necessidade de desburocratiza• ‹ o do servi• o pœ blico, nos termos
da Lei n.¼ 13.726/2018;

nos termos da Lei n.º 13.726/2018;

Considerando o disposto no art. 204 da Resolu• ‹ o n. 23.611/2019;
PROCLAMA os eleitos ao cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e suplentes atŽ
a 3» coloca• ‹ o (rela• ‹ o anexa), no munic’ pio de PEROBAL, nas Elei• › es Municipais de 2020, de

Considerando o disposto no art. 204 da Resolu• ‹ o n. 23.611/2019;

Considerando o disposto no art. 204 da Resolução n. 23.611/2019;
PROCLAMA os eleitos ao cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e
suplentes até a 3ª colocação (relação anexa), no município de DOURADINA, nas
Eleições Municipais de 2020, de acordo com o Relatório de Totalização, Anexo XII –

PROCLAMA os eleitos ao cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e suplentes atŽ
a 3» coloca• ‹ o (rela• ‹ o anexa), no munic’ pio de MARIA HELENA, nas Elei• › es Municipais de

acordo com o Relat— rio de Totaliza• ‹ o, Anexo XII Ð Resultado de vota• ‹ o Ð Eleitos e Anexo XI Ð
Suplentes por Partido/Coliga• ‹ o, emitido pelo Sistema de Gerenciamento da Totaliza• ‹ o

2020, de acordo com o Relat— rio de Totaliza• ‹ o, Anexo XII Ð Resultado de vota• ‹ o Ð Eleitos e
Anexo XI Ð Suplentes por Partido/Coliga• ‹ o, emitido pelo Sistema de Gerenciamento da
Totaliza• ‹ o (SISTOT).

(SISTOT).
DESIGNA o dia 17 de dezembro de 2020 para a expedi• ‹ o e disponibiliza• ‹ o dos
diplomas (art. 215, caput, do C— digo Eleitoral), cientificando que:

DESIGNA o dia 17 de dezembro de 2020 para a expedi• ‹ o e disponibiliza• ‹ o dos

Resultado de votação – Eleitos e Anexo XI – Suplentes por Partido/Coligação, emitido

a)
Ser‹ o diplomados os candidatos eleitos e os 03 (tr• s) primeiros suplentes
que apresentarem as contas de campanha atŽ o pr— ximo dia 15 de dezembro (art. 83 da Res.

diplomas (art. 215, caput, do C— digo Eleitoral), cientificando que:

pelo Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT).
DESIGNA o dia 17 de dezembro de 2020 para a expedição e
JUSTIÇA ELEITORAL – ESTADO DO PARANÁ

disponibilização dos diplomas
(art.
do Código
Eleitoral), cientificando que:
JUÍZO DA
142ª215,
ZONAcaput,
ELEITORAL
– UMUARAMA/PR

TSE n¼ 23.607/2019);
a)
Ser‹ o diplomados os candidatos eleitos e os 03 (tr• s) primeiros suplentes
que
apresentarem as contas de campanha atŽ o pr— ximo dia 15 de dezembro (art. 83 da Res.
Assinado eletronicamente por: WILSELY ANNE AMERICO RIBEIRO MALDONADO - 03/12/2020 17:59:17
Num. 52686920 - P‡ g. 1
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TSE
n¼ 23.607/2019);
Nœ mero do documento: 20120317591788200000050461830

a)

Serão diplomados os candidatos eleitos e os três primeiros

suplentes que apresentarem as contas de campanha até o próximo dia 15 de
1/3

dezembro (art. 83 da Res. TSE nº 23.607/2019);
b)

Não será realizada sessão pública solene presencial ou virtual

para entrega de diplomas, em razão do grande aumento do número de casos de
COVID-19 nesta Comarca, necessidade de medidas de distanciamento social e
dificuldade que muitas pessoas possuem em acessar a internet para participação em
cerimônia virtual;
c)

A

data

da

expedição

e

disponibilização

dos

diplomas

Código Eleitoral, marcando, portanto, o prazo inicial para eventuais recursos e ações
eleitorais cabíveis;
d)

Os diplomas poderão ser obtidos de forma online, mediante

acesso ao site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – TRE/PR, se for

c)
A data da expedi• ‹ o e disponibiliza• ‹ o dos diplomas (17/12/2020) fica fixada
como a data da diplomação para todos os efeitos legais, inclusive para os efeitos do art. 14, ¤
10, da Constitui• ‹ o Federal, e art. 262, do C— digo Eleitoral, marcando, portanto, o prazo inicial
para eventuais recursos e a• › es eleitorais cab’ veis;

c)
A data da expedi• ‹ o e disponibiliza• ‹ o dos diplomas (17/12/2020) fica fixada
como a data da diplomação para todos os efeitos legais, inclusive para os efeitos do art. 14, ¤
10, da Constitui• ‹ o Federal, e art. 262, do C— digo Eleitoral, marcando, portanto, o prazo inicial
para eventuais recursos e a• › es eleitorais cab’ veis;

d)
Os diplomas poder‹ o ser obtidos de forma online, mediante acesso ao site
do Tribunal Regional Eleitoral do Paran‡ Ð TRE/PR, se for implementada essa funcionalidade; ou
diretamente no Cart— rio da 142» Zona Eleitoral Ð Umuarama/PR, por agendamento de data e
hor‡ rio (Portaria TRE/PR n.¼ 598/2020).

d)
Os diplomas poder‹ o ser obtidos de forma online, mediante acesso ao site
do Tribunal Regional Eleitoral do Paran‡ Ð TRE/PR, se for implementada essa funcionalidade; ou
diretamente no Cart— rio da 142» Zona Eleitoral Ð Umuarama/PR, por agendamento de data e
hor‡ rio (Portaria TRE/PR n.¼ 598/2020).

E para que se lhe d• ampla divulga• ‹ o, expediu-se o presente edital, para a devida

E para que se lhe d• ampla divulga• ‹ o, expediu-se o presente edital, para a devida
afixa• ‹ o no local de costume desta 142» Zona Eleitoral, pelo prazo de 03 (tr• s) dias, e publica• ‹ o
no Di‡ rio da Justi• a Eletr™ nico do Tribunal Regional Eleitoral do Paran‡ (DJE/TER/PR), nos
termos da Resolu• ‹ o TRE/PR n.¼ 543/2008.

afixa• ‹ o no local de costume desta 142» Zona Eleitoral, pelo prazo de 03 (tr• s) dias, e publica• ‹ o
no Di‡ rio da Justi• a Eletr™ nico do Tribunal Regional Eleitoral do Paran‡ (DJE/TER/PR), nos
termos da Resolu• ‹ o TRE/PR n.¼ 543/2008.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Umuarama, Estado do Paran‡ , 142»
Zona Eleitoral, aos tr• s dias, do m• s de dezembro, do ano de dois mil e vinte (03/12/2020), Eu,
_____ (Wilsely Anne A. R. Maldonado), Chefe de Cart— rio, preparei e conferi o presente edital,
que Ž subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Adriano Cezar Moreira

Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Umuarama, Estado do Paran‡ , 142»
Zona Eleitoral, aos tr• s dias, do m• s de dezembro, do ano de dois mil e vinte (03/12/2020), Eu,
Anexo XI - Suplentes por Partido/Coliga• ‹ o
_____ (Wilsely
Anne A. R. Maldonado), Chefe de Cart— rio, preparei e conferi o presente edital,
Cargo: Vereador
25 Democratas
Votos
% Votos
Destinação de
Situação da
que Ž subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Adriano Cezar
Moreira computados
computados
votos
totalização

implementada essa funcionalidade; ou diretamente no Cartório da 142ª Zona Eleitoral

25123 - MATHEUS HENRIQUE RAPHAEL DE PAULA
25055 - PAULO BEZERRA BISPO
25888 - JOSƒ CARLOS CORREIA DE ASSIS

– Umuarama/PR, por agendamento de data e horário (Portaria TRE/PR n.º 598/2020).
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital,
para a devida afixação no local de costume desta 142ª Zona Eleitoral, pelo prazo de
03 (três) dias, e publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (DJE/TER/PR), nos termos da Resolução TRE/PR n.º 543/2008.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Umuarama, Estado do
Paraná, 142ª Zona Eleitoral, aos três dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e
vinte (03/12/2020), Eu, _____ (Wilsely Anne A. R. Maldonado), Chefe de Cartório,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr.
Adriano Cezar Moreira
ADRIANO CEZAR MOREIRA
Juiz Eleitoral
(Presidente da Junta Eleitoral)

ADRIANO CEZAR MOREIRA
Anexo
XI - Suplentesda
por Junta
Partido/Coliga•
‹ o
Juiz Eleitoral
- Presidente
Eleitoral
Cargo: Vereador
25 Democratas

Votos
computados
25123 - MATHEUS HENRIQUE RAPHAEL DE PAULA
113
25055 - PAULO BEZERRA BISPO
67
Anexo XII - Resultado de vota• ‹ o Ð Eleitos
25888 - JOSƒ CARLOS CORREIA DE ASSIS
57
Cargo: Prefeito

% Votos
computados
14,71
8,72
7,42

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

% Votos
computados
Votos
65,00
computados

Destinação de
votos
% Votos
V‡ lido
computados

Situação da
totalização
Destinação de
Eleito
votos

137
91
80
% Votos
computados
Votos
7,63
5,64
computados
5,23
240
59
4,38
44
4,20
4,15
3,68
Votos
computados
113
90
51

11,12
7,39
6,49
Destinação de
votos
%V‡Votos
lido
V‡ lido
computados
V‡ lido
31,45
7,73
V‡ 5,77
lido
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido
% Votos
computados
11,71
9,33
5,28

V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido
Situação da
totalização
Destinação
Eleito por de
QP
Eleito
por QP
votos
Eleito por QP
V‡ lido
V‡
lido
Eleito
por QP
V‡ lido
Eleito por QP
Eleito por mŽ dia
Eleito por QP
Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido
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Candidato

Votos
computados

15 Movimento Democrático Brasileiro
55 - MARLON RANCER MARQUES

2.496

15444
- HELIO GARCIA FAVORITO
JURACI FRAN‚
OSO
15567 - VANESSA PRANDINI BARREIROS
15666 - AILTON MOREIRA SANTOS
Cargo: Vereador
Candidato
Votos
computados
22 Partido
LiberalEVANGELISTA
55888 - DEJAIR
APARECIDO
296
51333 - ADEMILSON DE OLIVEIRA QUENTAL
219
55111 - MAURICIO JOSƒ FRANCO
203
22222 - MAYKON DE SOUZA SILVA
22555
CLEUZA
RODRIGUES
DA
MATA
22333 - RAUL
JOSƒ- JULIANA
PATUSSILOMBARDI SILVA MUNIZ
170
22444
12012 - CLAUDIO FURTADO DO NASCIMENTO
163
55222 - LUCIA MARCOLINO
161
20012 - CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO
143
55 Partido Social Democrático
55456 - JOSƒ CARLOS GUILHERME
55000 - MIGUƒ L ARCANJO DIAS
55120 - GENIVAL DA ROCHA EDUARDO
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para entrega
de diplomas, em raz‹ o do grande aumento do nœ mero de casos de COVID-19 nesta Comarca,
necessidade de medidas de distanciamento social e dificuldade que muitas pessoas possuem em
acessar a internet para participa• ‹ o em cerim™ nia virtual;

(17/12/2020) fica fixada como a data da diplomação para todos os efeitos legais,
inclusive para os efeitos do art. 14, § 10, da Constituição Federal, e art. 262, do

Assinado eletronicamente por: WILSELY ANNE AMERICO RIBEIRO MALDONADO - 03/12/2020 18:30:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120318300806600000050472567
b) 20120318300806600000050472567
N‹ o ser‡ realizada sess‹ o pœ blica solene presencial ou virtual
Nœ mero do documento:

b)
N‹ o ser‡ realizada sess‹ o pœ blica solene presencial ou virtual para entrega
de diplomas, em raz‹ o do grande aumento do nœ mero de casos de COVID-19 nesta Comarca,
necessidade de medidas de distanciamento social e dificuldade que muitas pessoas possuem em
acessar a internet para participa• ‹ o em cerim™ nia virtual;

Votos

% Votos

Destinação de

Nœ -mero
do documento:
20120317591788200000050461830
22222
MANOEL
PEREIRA
DE MEDEIROS

108 computados2,78computados

45555 - VALDEMIR SANTOS DA SILVA
12000 - APARECIDO
DE SOUZA
45192 - WELLINTON
CLARINDO DA SILVA

102

45678 - PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA

107
67
36

2,63

24,37
15,26
8,20

22 Partido Liberal

Cargo: Prefeito
Candidato

Votos

computados

11,12
7,39
6,49

% Votos
computados

% Votos
Destinação de
computados240
votos 31,45
43,72

59
44

7,73

V‡ lido 5,77

V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Suplente
Suplente
Suplente

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Destinação de
votos

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Situação da
V‡ lido
totalização

V‡ lido

Eleito V‡ lido

MARCIO PEREIRA DA SILVA

55 Partido Social Democrático
Cargo: Vereador
Candidato

Votos
Votos

55456 - JOSƒ CARLOS GUILHERME computados
55000MARIA
- MIGUƒ
L ARCANJO
DIAS
55655 - VALDETE
MERLINI
DE
381
55120 - GENIVAL DA ROCHA EDUARDO
ALBUQUERQUE
22345 - EDILSON RIBEIRO MARIM
15000 - JOSE AUGUSTO PEREIRA LEAL
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Eleito Suplente
por mŽ dia
Suplente

Anexo XII - Resultado de vota• ‹ o Ð Eleitos
Votos

22222 - MAYKON DE SOUZA SILVA computados
22555 - CLEUZA RODRIGUES DA MATA
22444
- JULIANA LOMBARDI SILVA MUNIZ
22 - ALMIR DE
ALMEIDA
1.829

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Situação da

137
91
80
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Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

lido
V‡ lido V‡
V‡ lido
V‡ lido

ADRIANO CEZAR MOREIRA
% Votos
Juiz Eleitoral - Presidente computados
daVotos
Junta Eleitoral
computados

15444 - HELIO GARCIA FAVORITO
15567 - VANESSA PRANDINI BARREIROS
15666 - AILTON MOREIRA SANTOS

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Eleito
por mŽ dia
totalização

14,71
8,72
7,42

15 Movimento Democrático Brasileiro

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

V‡ lidovotos

113
67
57

% Votos

Destinação de

computados
computados
% Votos
Destinação
de
Situaçãovotos
da
computados113
votos 11,71
totalização
V‡ lido
90
lido
9,14
V‡ lido 9,33
Eleito porV‡QP

254
244

51

5,28

V‡ lido

6,10
5,86

V‡ lido
V‡ lido

45 Partido
daDE
Social
Brasileira
15111 - LAERCIO
GOMES
ARAò Democracia
JO
201
15555 - NATANAEL LOPES DE SOUZA
193
25677 - MAURê
CIO MARCHIOLI
151
45555
- VALDEMIR SANTOS DA SILVA
45192
WELLINTON CLARINDO DA SILVA 146
45125 - TADEU
LUIZ- ROSA

4,82 Votos
computados
4,63
3,62 107
67
3,50

% Votos
Destinação
de
V‡ lido
Eleito
por QP
V‡computados
lido
Eleito porvotos
mŽ dia
V‡ lido 24,37
Eleito porV‡QP
lido
V‡ dia
lido
V‡ lido 15,26
Eleito por mŽ

55179 - FRANCISCA GON‚ ALVES E SILVA
GIROTTO
25555 - GILMAR DA SILVA CALA‚ ARA

121

2,90

V‡ lido

Eleito por QP

115

2,76

V‡ lido

Eleito por mŽ dia

45678 - PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA

36

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Eleito por QP
Eleito por QP

8,20

V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Suplente
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Anexo XII - Resultado de votação – Eleitos
Cargo: Prefeito
Candidato

Votos
computados

% Votos
computados

Destinação de
votos

Situação da
totalização

2.033

38,93

Válido

Eleito

Votos
computados
449
312
275

% Votos
computados
8,62
5,99
5,28

Destinação de
votos
Válido
Válido
Válido

Situação da
totalização
Eleito por QP
Eleito por QP
Eleito por QP

17 - OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
AGUINALDO YOSHIO NAKAMURA
Cargo: Vereador
Candidato
12111 - ANDERSON JUNIOR TREVIZANOTO
17999 - JOSEFA NUNES FEITOSA BERNARDES
17888 - BENICIO TEIXEIRA DOS SANTOS

Cargo: Vereador
12 Partido Democrático Trabalhista

51777 - CLAUDINEI XAVIER LEAL
17000 - RODRIGO MARTINS
17001 - ADRIANO DE OLIVEIRA NOVO
51000 - ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA
51123 - MARCOS GALVÃO

258
253
204
198
186

12444 - HELTON LUIZ DA SILVA

141

4,95
4,86
3,92
3,80
3,57
2,71

Válido
Válido
Válido
Válido

Eleito por QP
Eleito por QP
Eleito por média
Eleito por QP

Válido

Eleito por média

Válido

Eleito por média

Anexo XI - Suplentes por Partido/Coligação
Cargo: Vereador
12 Partido Democrático Trabalhista
12777 - NEUSEDI FERREIRA POGIAN
12345 - ANDERSON PEREIRA FIRMO
12012 - MARLI DE FÁTIMA RODRIGUES DA COSTA
17 Partido Social Liberal
17013 - MARCIA CRISTINA FLORENCO SILVA
17090 - IVÂNIO DIAS DE OLIVEIRA
17555 - JEREMIAS CHAGAS
51 Patriota
51456 - ANTONIO GASPAR DOS SANTOS
51666 - JOÃO DE ARAUJO
51580 - SOLANGE DE LOURDES MARIA PESTANA

Votos
computados
93
71
59

% Votos
computados
8,36
6,38
5,31

Destinação de
votos
Válido
Válido
Válido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
179
178
109

% Votos
computados
9,99
9,93
6,08

Destinação de
votos
Válido
Válido
Válido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
186
184
177

% Votos
computados
10,78
10,67
10,26

Destinação de
votos
Válido
Válido
Válido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

12777 - GILMAR JOSƒ DE OLIVEIRA
12123 - GABRIEL ALEIXO BATISTA
12121 - DONIZETE LOUREN‚ O

22 Partido Liberal
22555 - NIVALDO GERMANO DOS SANTOS
22055 - CEDRYK ADEMIR BORGES ROMANO
22022 - DANILO HENRIQUE BISPO PEREIRA

20 Partido Social Cristão
20456 - GESMILA KAROLINE ZAMPRONIO
20620 - ROMARIO REIS DA LUZ
20120 - DANIEL CLEMENTE DOS REIS

55 Partido Social Democrático
55555 - VILMAR ANDRADE DE LIMA
55444 - CRISTIANO CABRERA GARCIA
55666 - ANTONIO FIGUEIREDO

51 Patriota
51000 - JOSE RAIMUNDO VIANA
51555 - MARCOS ALBERTO SANTUCCI
51500 - IRACEMA DE FATIMA GIOPATTO
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Votos
computados
101
97
61

% Votos
computados
13,93
13,38
8,41

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
97
89
82

% Votos
computados
14,88
13,65
12,58

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
111
100
49

% Votos
computados
19,34
17,42
8,54

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
127
115
90

% Votos
computados
10,03
9,08
7,11

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
108
75
46

% Votos
computados
16,64
11,56
7,09

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente
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Nœ mero
do documento: 20120318300806600000050472567
Cargo:
Vereador
25 Democratas
Votos
% Votos
Destinação de
Situação da
computados
computados
votos
totalização
25123 - MATHEUS HENRIQUE RAPHAEL DE PAULA
113
14,71
V‡ lido
Suplente
25055 - PAULO BEZERRA BISPO
67
8,72
V‡ lido
Suplente
25888 - JOSƒ CARLOS CORREIA DE ASSIS
57
7,42
V‡ lido
Suplente

15 Movimento Democrático Brasileiro
15444 - HELIO GARCIA FAVORITO
15567 - VANESSA PRANDINI BARREIROS
15666 - AILTON MOREIRA SANTOS

22 Partido Liberal
22222 - MAYKON DE SOUZA SILVA
22555 - CLEUZA RODRIGUES DA MATA
22444 - JULIANA LOMBARDI SILVA MUNIZ

55 Partido Social Democrático
55456 - JOSƒ CARLOS GUILHERME
55000 - MIGUƒ L ARCANJO DIAS
55120 - GENIVAL DA ROCHA EDUARDO

45 Partido da Social Democracia Brasileira
45555 - VALDEMIR SANTOS DA SILVA
45192 - WELLINTON CLARINDO DA SILVA
45678 - PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA

Votos
computados
137
91
80

% Votos
computados
11,12
7,39
6,49

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
240
59
44

% Votos
computados
31,45
7,73
5,77

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
113
90
51

% Votos
computados
11,71
9,33
5,28

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

Situação da
totalização
Suplente
Suplente
Suplente

Votos
computados
107
67
36

% Votos
computados
24,37
15,26
8,20

Destinação de
votos
V‡ lido
V‡ lido
V‡ lido

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

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

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

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

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

S10 2.4 LS

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

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

FIATFIAT
PALIO
ATTRACTIVE
1.0 12/13
Completo. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
FOCUS HATCH
12/13

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

COROLLA
ALTIS 18/18

GOLF 1.6
2004/2004

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

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

COROLLA XEI
18/19

KOMBI 1.4
BRANCA

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

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

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

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
GOL 1.0
2003/04

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

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

IMPORTADOS
IMPORTADOS

GOL 1.6
2012/2013

CIVIC LXS
18/18

Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.

B4

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

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

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina.
Valor
285.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua
Luiz Gavassi, n° 2216,
Jardim Porto Seguro,
Umuarama-PR.( em frente
ao Residencial Dubai
) Contendo 1 suíte, 2
quartos, Sala, Cozinha
planejada, 1 banheiro
social, lavanderia, Edícula/
espaço gourmet com
churrasqueira e Garagem
Coberta para 02 carros.
Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

COMP,COU,AT

VALOR

CRUZE LT

14/14 PRATA

ONIX LS

15/16

PRETA

AB,ABS,ABS,DH

R$ 36.900,00

PRISMA 1.4 LT

15/16

BRANCA

COMPLETO

R$ 38.900,00

SPIN AT LTZ

14/15 BRANCA COMPLETA,AT,7LUG

R$ 48.900,00

S10 LTZ 4X4

19/20 PRATA

R$169.900,00

COMP,COU,AT,DIESEL

TRACKER PREMIER 19/19 BRANCA COMPLETA,AT

R$ 49.900,00

R$ 86.900,00

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

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

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

(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos
os quartos e Garagem
Coberta para 02 carros.

Valor R$ 800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada
na Rua Mato Grosso,
Zona II, Umuarama/PR.
Contendo 281.51m² de
área construída, 280.00m²
de área total sendo 1
suíte máster, 2 Quartos,

Sala de estar, Sala de
Jantar, Banheiro social,
Cozinha planejada, Copa,
Despensa, Área de Serviço,
Churrasqueira, Piscina
e 2 vagas de garagem.
Valor R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

APARTAMENTOS

APARTAMEN
ABDON E
CABRELI

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

IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103, Edifício
Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total
de 300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar, varanda
gourmet com churrasqueira,
banheiro social, cozinha,
área de serviço, copa e
03 vagas de garagens.
O condomínio possui: 02
piscinas, sauna, cinema,
01 salão de festa grande

integrado com a piscina,
01 salão de festa pequeno,
brinquedoteca e academia.
Valor R$ 990.000,00. Gostaria
de visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

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

TERRENOS
TERRENOS
VENDO OU
TROCO POR
CARRO OU
MOTO
Chácara de lazer
com 1000m² água
de mina, área verde.
A partir R$ 45.000,00.
Próx. a piscina sol
de verão, restam
06 lotes. Fones:
(44) 9 9856-5632
/ 9 8403-8010.

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

VEndAS

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

Apartamentos:: R$ 260.000,00
Ed. green Park - Apto. 33, Bloco A,
área total aprox. 110m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390.

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 400.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
Rua Catanduvas n° 4086 Jd. América,
área total aprox. 360m², área de construção aprox. 128,66m². Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviços e garagem.
(amplo espaço aos fundos).
VEndAS
Residencias:

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua Santa Cruz
das Palmeiras, nº 3851, Jd. Cima,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, garagem
para 02 carros.
VEndAS
Apartamento:

R$ 1.300.000,00

Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. ótima localização!
VEndAS
Terrenos:
R$ 950.000,00
Terreno na Rua Abraão viotto Jardim vila
Romana, (Próx ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná) em umuarama-PR
com área total de 959 m², sendo 17,13
X 56.

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

Residência:

R$ 180.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROX. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIX. COM POSSIBILIDADE
DE PARCELAMEnTO EM ATé 60 vEZES
COM CORREçãO. PRóX. AO nOvO
ShOPPIng.

VEndAS

LOCAÇÕES
Residencias:

R$ 3,500,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

Apartamentos:

Localizado na Av. Paraná, prox. Cidade Canção e Panificadora Real, terreno com aprox. 750m² e construção de
aprox. 900m². E colocar a foto em anexo. + seguro

LOCAÇÕES

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

R$ 175.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 850,00

Ed. villagio di Roma, apto 504,
bloco 5, com área total de aprox.
109,16 m² e área privativa de
aprox. 96,66 m² de área privativa, sendo: 01 Suíte, 02 quartos,
sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 140.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

Resid. em alv. nº 233, no Cond.
Pq. das grevilhas, c/ aprox.
339,60m² de área total e aprox..
106m² de área de const., contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.

R$ 7.000,00

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

R$ 800,00

Apto. na Rua Leonildo Stecca,
102, Ed. Lake Park, Apto 32
Bloco D – Sendo: 03 quartos,
sala, coz., bwc social, área de
serviços e 01 vaga de garagem.
Cond. c/ salão de festa, piscina,
playground e quadra de esporte.
+ Cond. + seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

VEndAS
R$ 240.000,00

R$ 5.000,00

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

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

Apartamentos:

R$ 1.300,00

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

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

R$ 6.000,00

Salão Com. c/ 8 salas na Av. Flórida,
esq. c/ a Rua Min. O. Salazar, ponto
com. para clínica ou escritório. Corretor Caetano. + Seguro

LOCAÇÕES
Residencias:

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

Comercial:

R$ 3.500,00

LOCAÇÕES
VEndAS

Residencias:

VEndAS
Residência:

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

Terrenos:

VEndAS

R$ 1.300.000,00

B5

Terrenos:
R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.

LOCAÇÕES

R$ 450.000,00

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

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 13 e 14 de Dezembro de 2020

R$ 1.100,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro

R$ 12.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

Sala comercial – Imóvel de
esquina, próx. do Cemil, área
const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar.
várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais dep. Corretor
Caetano.

R$ 3.000,00
Sala Comercial – área aprox.
de 45m² de const.: 02 salas
com bwc cada uma. Corretor
Caetano. + Seguro + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 1.200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

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

Ford Mustang Mach-E GT vai acelerar
de 0 a 100 KM/H na casa de 3,5 segundos

Com potência de 486 cavalos e torque de 87,6 kgfm, o Mustang Mach-E GT Performance
Edition vai acelerar de 0-100 km/h na casa de 3,5 segundos

A Ford revelou mais
detalhes do Mustang Mach-E nas versões GT e GT
Performance Edition, topo
de linha do SUV elétrico,
que chegam ao mercado
norte-americano no segundo semestre de 2021.
Com potência de 486
cavalos e torque de 87,6
kgfm, o Mustang Mach-E
GT Performance Edition
vai acelerar de 0-100 km/h

longe”, diz Darren Palmer,
diretor global de veículos
elétricos a bateria da Ford.
“O Mustang Mach-E GT
Performance Edition oferece o desempenho extra
que se espera do nome GT,
acentuado pela emoção e
arranque de um trem de
força totalmente elétrico.”
Junto com o incrível poder de arranque, o Mustang
Mach-E GT Performance

na casa de 3,5 segundos.
Além de extrair mais força
da bateria, com autonomia estimada de 378 km
pelo padrão EPA, ele terá
recursos para melhorar a
aderência e a dirigibilidade.
“Já ultrapassamos os
limites ao criar um veículo
elétrico com o emblema
do Mustang, então é natural que levemos o seu
desempenho ainda mais

Mustang Mach-E GT Performance Edition terá componentes mais esportivos

Edition terá componentes
mais esportivos, incluindo
freios dianteiros de 19 polegadas com pinças Brembo
pintadas de vermelho, rodas usinadas de 20 polegadas com acabamento preto
Ebony combinadas com
pneus Pirelli 245/45R20 e
amortecedores MagneRide.
Os bancos dianteiros,
da Ford Performance, são
esculpidos em material

Performance Grey ActiveX,
com costuras metálicas e
insertos refletivos perfurados exclusivos da Miko.
O painel de instrumentos
tem um exclusivo aplique
de alumínio e a traseira
vem com o emblema GT
Performance Edition.
Tanto o Mustang Mach-E
GT como o Mustang Mach-E
GT Performance Edition estarão disponíveis em cores
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308,32 m2

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

250.000,00
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IMPERDÍVEL!!!

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

314,96 m2
260.000,00

374,79 m2

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

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

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

295.000,00

NTO!
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VALOR R$

Aprox. 100 m2

153 m2

2 VEÍCULOS

1 SUÍTE

235.000,00

TERRENO COMERCIAL NO
PARQUE DA GÁVEA
Localizado na Av. Waldomiro
Frederico é uma excelente
opção para sua empresa. Uma
região que está em pleno
desenvolvimento, com vias de
acesso facilitadas e próximo
ao novo Atacadão, bem
pertinho da Av. Portugal!

2

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

ÁREA TOTAL

VALOR R$

267,50 m

2

320.000,00

PONTOS DE REFERÊNCIA:
DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

30MTS
35MTS
EM FRENTE

PANIFICADORA REAL
BANCO SICOOB
PRAÇA MIGUEL ROSSAFA

500MTS
500MTS
700MTS

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

AVENIDA GOIÂNIA

VALOR R$

111,46m LOCALIZAÇÃO 420.000,00

Residência localizada no Jardim Irani, próximo a Indústria de Sorvetes Guri,
contendo: 01 Suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha e Garagem.

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ BALAN

Pavimento térreo, salas 16 e 17,
conjugadas, totalizando 111,46 m² com
várias divisórias em excelente estado.
Imóvel alugado por R$ 1.650,00. Em
frente a Praça Miguel Rossafa.
Excelente oportunidade de investimento!
EXCELENTE

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

CENTRO DA JUVENTUDE

EXCELENTE OPÇÃO PARA CONSTRUIR OU INVESTIR!

SALAS COMERCIAIS NO
EDIFÍCIO BURLE MARX

ÁREA TOTAL

RESIDÊNCIA PRÓX. SORVETES GURI (INDÚSTRIA)
VALOR: R$ 1.000,00

3 QUARTOS SENDO

500MTS
500MTS
150MTS

LAGO ARATIMBÓ

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

500MTS
600MTS
800MTS

PANIFICADORA E CONFEITARIA REAL

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

TERRENO COM

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

RESIDÊNCIAS

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

ÁREA CONSTRUÍDA

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

SUPERMERCADO CIDADE CANÇÃO (AV. PARANÁ)

exclusivas, incluindo as
metálicas tri-coat laranja
Cyber e branco Star, as metálicas cinza Dark Matter,
vermelho Rapid, azul Grabber, prata Iconic, branco
Space e preto Shadow.
Os clientes que já reservaram o Mustang Mach-E
GT poderão optar pelo pacote Performance Edition
na confirmação do pedido,
próximo do lançamento.

NOVO ATACADÃO (GRUPO CARREFOUR)

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

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

VALOR: R$ 1.800,00

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

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

HOSPITAL REGIONAL UOPECCAN

GARAGEM NO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 200,00 (MENSAIS)

FACULDADES ALFA

Garagem exclusiva - em frente ao Hospital Cemil

