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Ilustrado terá
edição extra nesta
segunda-feira
para divulgar os
resultados da eleição

A equipe do jornal Umuarama Ilustrado
está de plantão neste domingo para
acompanhar tudo ao redor da eleição.
E vai preparar uma edição extra com os
resultados e comemorações para circular
nesta segunda-feira dia 16.

R$ 3,00
DESDE: 1973 - Nº: 12.006

Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Acompanhe a cobertura das
Eleições/2020 pela Ilustrada FM
Mantendo a tradição, a Rádio Ilustrada FM de Umuarama, em parceria
com o jornal Umuarama Ilustrado, fará a cobertura total das Eleições 2020
de Umuarama e todos os municípios da região.
Toda a equipe estará de plantão e, a partir das 16h00, vai apresentar
todas as informações sobre a apuração e candidatos eleitos a prefeitos,
vice-prefeitos e prováveis vereadores com entrevistas com os vencedores.
Este ano toda a cobertura, além de ser transmitida pela sintonia 102,3, também será transmitida ao vivo pela página da rádio na Internet. Você poderá
acompanhar em tempo real toda a cobertura de Umuarama e principais
cidades do Paraná.

As quatro opções para comandar

a Prefeitura de Umuarama

Celso Pozzobom Nº 20

Professora Beth Nº 13

Giuliano Tureta Nº 28

Sandro Gregório Nº 11

Após uma campanha eleitoral diferente das anteriores com mais utilização das redes sociais, sem comício e em meio à pandemia do novo
coronavírus, os 78 mil eleitores inscritos em Umuarama têm nas mãos o poder para escolher quem vai assumir a Prefeitura em 2021 para
os quatro anos seguintes de mandato. São quatro opções (ver nomes e números acima). A votação será entre 7h e 17 horas. Entre 7h e
10h a preferência é para os idosos, mas na ausência deles, outros eleitores poderão votar. O resultado sai após as 17 horas. Página A3
SEM ÁLCOOL
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Lei seca vai
TSE diz que
até o término
circulação
da votação
de fake news
neste domingo foi mínima
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Paraná se consolida na citricultura
O avanço da citricultura no Paraná é resultado de pesquisa e defesa agropecuárias promovidas pelo Governo do
Estado e investimentos de cooperativas agroindustriais. Atualmente o Paraná é o terceiro maior produtor nacional
de laranjas, com mais de 23.000 hectares. A região Noroeste é um dos destaques. Página A8
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Veja os nomes e números
dos candidatos a vereador

Coluna Direito

Nome Completo

Nome Urna

Número

ADRIANO CHIAPETTI

ADRIANO CHIAPETTI

19333

PODE

ALEXANDRE PEREIRA TABORDA

ALEXANDRE TABORDA

19300

PODE

ANGELO ROSSI

ANGELO ROSSI MACARRÃO

13000

PT

ANILSON ADRIANO PERES DE SOUZA

ANILSON ADRIANO

13528

PT

APARECIDO CARDOSO DE OLIVEIRA

APARECIDO PINTOR

55262

PSD

ARNOR DAS NEVES SANTOS

ARNOR

13615

PT

LUCAS GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA

BEIÇO

13123

PT

AILTON RODRIGUES

BISPO AILTON RODRIGUES

55555

PSD

NILDO DA SILVA BERNARDES

BITINHA NILDO

14014

PTB

ADROES FABIO DA SILVA

BOMBEIRO ADROES

19193

PODE

JOELSON SIMAO BARBOSA

BOMBEIRO PASTOR JOELSON

17017

PSL

ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA

CABRAL ELETRICISTA

28777

PRTB

CARLOS EDUARDO MACHADO

CARLINHOS FEIJÃO

28000

PRTB

EVAMIR ANTONIO FRAMESCHE

CARNEIRO

19999

PODE

EDNILSON CESAR CASSIANO

CESAR CASSIANO

19149

PODE

SILVIO DA ROCHA

CHITÃO

11111

PP

APARECIDA DO NASCIMENTO MOTA

CIDA MOTA

13555

PT

MARIA APARECIDA NOVAIS ALVES

CIDA NOVAIS

17650

PSL

CLAUDINEI FULGENCIO

CLAUDINEI FULGENCIO

17681

PSL

CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO

CLAUDINHA NASCIMENTO

11053

PP

JOSE CLAUDIO PEREIRA DA ROCHA

CLÁUDIO MOURA ROCHA

13613

PT

CLAYTON LUIZ COAGLIO

CLAYTON COAGLIO

28910

PRTB

CLEBER MARCOS NOGUEIRA

CLEBÃO DOS PNEUS

11011

PP

CRISTIANE GIMENES DA SILVA

CRIS DAS FRUTAS

55123

PSD

ANGELA CRISTINA RANZANI

CRIS RANZANI

14111

PTB

CRISTINA LOURENÇO DOS SANTOS

CRISTINA LOURENÇO

17123

PSL

GILBERTO FRANCISCO CUNHA

CUNHA

14000

PTB

DAYANE CRISTINA PEREIRA GONÇALVES

DAY DA ZUMBA

20022

PSC

DEIVID EDSON DE PAULA

DEIVID EDSON

13500

PT

ANTONIO ANGELO COLOMBO

DELEGADO COLOMBO

17025

PSL

DIOGO LEONARDO COLOMBARI

DIOGO COLOMBARI

13013

PT

MARISTELA HIRT

DRA MARISTELA HIRT

28123

PRTB

FABRICIO BATISTA DE SOUZA

DR FABRICIO BATISTA

90012

PROS

ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO

DRIKA RIBEIRO BUÇOLA

11333

PP

Resultados das Eleições 2020
começam a ser divulgados
a partir das 17h

EDIPO D CARLOS TURISCO

EDIPO TURISCO

11234

PP

EDNA APARECIDA JUSTINO DE SOUZA

EDNA JUSTINO

90321

PROS

EDNEI CUSTÓDIO DA SILVA

EDNEI DO ESPORTE

20000

PSC

ELIZEU VITAL DA SILVA

ELIZEU VITAL

90190

PROS

MAGNA JOSÉ ALVES PITITTO

ENFERMEIRA MAGNA

19533

PODE

ROSANGELA LAVAGNOLI

ENFERMEIRA ROSANGELA LAVAGNOLI

20028

PSC

EVANILDA APARECIDA DE SANTANA BERALDO

EVANILDA SANTANA

55333

PSD

Os Boletins de Urna (BUs) das Eleições Municipais de 2020 começarão a
ser emitidos a partir das 17h (horário de
encerramento da votação) de hoje, data do
primeiro turno do pleito. A partir desse horário, serão divulgados os resultados das
votações para todos os cargos, incluindo os
votos em branco, os nulos e as abstenções
verificadas. E o eleitor pode acompanhar
também pela Rádio Ilustrada FM, 102,3.
Até o dia 18 de novembro (três dias após
o primeiro turno), o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) deve disponibilizar em seu
Portal na internet a opção de visualização
dos Boletins de Urna recebidos para a
totalização, assim como as tabelas de
correspondências efetivadas, observado
o horário de encerramento da totalização
em cada unidade da Federação.
Repositório de Dados
Já até o dia 20 de novembro, a Justiça
Eleitoral deve disponibilizar os resultados
das votações no Repositório de Dados Eleitorais (RDE) e na página de Estatísticas
das Eleições 2020.
O Repositório de Dados Eleitorais é
uma compilação de informações brutas
das eleições, voltada a pesquisadores,
imprensa e pessoas interessadas em analisar os dados de eleitorado, candidaturas,
resultados e prestação de contas, entre
outros.
No campo “Resultados”, os arquivos
estarão divididos em duas categorias:
Boletins de Urna e resultados totalizados
– que incluem arquivos de votação nominal
e para partido/legenda por município e
zona eleitoral.

ANTONIO EVARISTO DE MELO

EVARISTO

17222

PSL

FABIANO ALENCASTRE DE SOUZA

FABIANO ALENCASTRE OURO BRANCO

28028

PRTB

FABIANO ALVES MOREIRA

FABIANO DA SAÚDE

11123

PP

FABIO GONÇALES DIAS

FABIO DIAS

55355

PSD

FERNANDO GALMASSI

FERNANDO GALMASSI

20123

PSC

FRANCISCO ARNALDO FERNANDES

FRANÇA

90123

PROS

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA NAKAZONO

FRANCISCA NAKAZONO

20167

PSC

GIOVANE ROPELLI COELHO

GIOVANE ROPELLI

19011

PODE

HUGO FABRIZIO FALEIRO

HUGO FALEIRO

17777

PSL

INES DA ROCHA PUÇA DE ASSIS

INES DO CÓRREGO LONGE

19017

PODE

JAQUELINE DA SILVA

JAQUE DO BODOCÓ

90017

PROS

JAQUELINE HARDT SILVEIRA

JAQUE HARDT

13300

PT

JOAO BATISTA RODRIGUES

JOÃO SKANAVAKA

17220

PSL

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

JOÃOZINHO DA VIDRO MAIS

20020

PSC

JONESBERTO RONIE VIVI

JONES VIVI

17890

PSL

ROBERTO RODRIGUES

JUCA BALA

28930

PRTB

JUCILÉIA LIMA

JUCILÉIA LIMA

28999

PRTB

JUDICAEL GONCALVES DE ALMEIDA

JUDICAEL

55159

PSD

KATYA YAEKO SUZUKI

KATYA SUZUKI

17444

PSL

KENNEDY DANILO GUEIROS DA SILVA

KENNEDY GARI DO FANTÁSTICO

11600

PP

LUARA MARIA BEDATTY

LUARA BEDATTY

19400

PODE

LUIZ ANTONIO CAVIQUIOLI

LUIZ ANTONIO

55250

PSD

MARIA JOSÉ ROQUE SIMÕES

MARA DA SAÚDE

55155

PSD

PEDRINA MARA DIAS

MARA DIAS

90888

PROS

MARIO DOMINGOS PEREIRA

MARADONA

90444

PROS

MARCIO CAIRES DE ALMEIDA

MARCIO CAIRES

20111

PSC

MARCOS VALENTIM GOMES

MARCOS VALENTIM

28038

PRTB

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

MARIA APARECIDA

14422

PTB

MARIA DE JESUS ORNELAS VALLE

MARIA ORNELAS

55100

PSD

MARLENE SCAPOLAN

MARLENE

13913

PT

MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA

MATEUS BARRETO

19123

PODE

ROBERTO MAXIMIANO CUNHA SOBRINHO

MAX

14123

PTB

VALDEMIR CAVALCANTE DE BARROS

MERCA VALDEMIR

90852

PROS

MICHELY MARIA ORTIZ

MICHELY ORTIZ

19777

PODE

JOÃO MANOEL DOS SANTOS

NAKATA DA SERRA

14500

PTB

EDINALDO INOCENCIO FERREIRA

NALDO

20002

PSC

LUCIANA VIEIRA LOPES

NEGA LÚ

11222

PP

NEIDE SOARES BARBOSA

NEIDE

11888

PP

NEUSA ALVES DE SOUZA

NEUSA ALVES

19444

PODE

NEWTON SOARES DO NASCIMENTO

NEWTON SOARES

55677

PSD

NICOLA LUIZ COLCETTA

NICOLA COLCETTA

20015

PSC

NIVIA MARIA CHAGAS DE SOUZA TREVISAN

NIVIA MARIA

20012

PSC

NOEL APARECIDO BERNARDINO

NOEL DO PÃO

20025

PSC

OSVALDO BORBOREMA MARTO

OSVALDO LEITEIRO

90456

PROS

VALDECIR PASCOAL MULATO

PAI HEROI

55022

PSD

ALESSANDRA ALVES DA SILVA MENDONÇA

PASTORA ALESSADRA

14777

PTB

PAULO DRUMOND FERREZ VICENTE

PAULO DRUMOND

28555

PRTB

PAULO GILVAN ROVERON

PAULO ROVERON

55001

PSD

TSE disponibiliza
plataformas para
acompanhar resultados

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS

PÉ DURO

90120

PROS

ROGERIO ANTONIO GONÇALVES

PIRILAMPO

90090

PROS

AILTON REBELATTO VIEIRA

PROF AILTON REBELATTO

17012

PSL

ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS

PROFESSORA ANA NOVAIS

17100

PSL

ELEUZA CABREIRA MENDONÇA

PROFESSORA ELEUSA

90033

PROS

MARILENE APARECIDA NUNES

PROFESSORA MARILENE

13333

PT

JOSE CARLOS DE CIA

PROFESSOR MACLAREN

20200

PSC

KENNY JULIAN GONÇALVES

PROF KENNY GONÇALVES

19000

PODE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
disponibiliza duas plataformas para a
divulgação dos resultados das Eleições
Municipais de 2020 de forma rápida e
prática diretamente do computador. As
plataformas DivWeb (mais completa) e
Resultados têm como objetivo ampliar o
acesso de todo cidadão aos números da
apuração do pleito. E tudo também pela
Rádio Ilustrada FM.
De forma simples e objetiva, qualquer
usuário com acesso às plataformas digitais
poderá consultar os dados de seu município e os números dos resultados parciais.
Ao final da apuração, estarão disponíveis
os números finais, com a definição dos
nomes dos prefeitos e vereadores eleitos.
Endereço dos sites: https://resultados.tse.
jus.br/oficial/#/divulga-desktop e https://
resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao/
resultados.

REGINALDO MEIRA DE BARROS

REGINALDO BARROS

20100

PSC

DOGIVAL BERNARDINO RODRIGUES

REIS TUR

13456

PT

RODRIGO MAXIMO DE SOUZA

RODRIGO PRIMO

19555

PODE

ADAIR RODRIGUES DA SILVA

RODRIGO TUR

13313

PT

RONALDO CRUZ CARDOSO

RONALDO

90555

PROS

ROSANGELA MENDONCA

ROSANGELA MENDONCA

20026

PSC

ROSELENE DE SOUZA

ROSELENE ZI

90789

PROS

SANDRO LUIZ DUTRA DE SOUZA

SANDROLUIZ RÁDIO INCONFIDÊNCIA

90777

PROS

SIDNEI ZANFRILLI

SIDNEI ZANFRILLI

17000

PSL

SILMARA MAZUCHINI SILVA

SILMARA

11010

PP

ROBERTO CERANTO FILHO

SOLDADO CERANTO

55200

PSD

JOÃO PAULO RODRIGUES MACIEL DE OLIVEIRA

SORRISAL AMIGO DO POVO

11200

PP

ADALBERTO SOUZA TEIXEIRA

SUB TENENTE SOUZA

11190

PP

TEOLIDES CUEVAS DE ANDRADE

TEOLIDES CUEVAS

28026

PRTB

TEVALDO DOS SANTOS

TEVALDO DA SERVIPOL

20789

PSC

TIARAJU DE ALMEIDA BECKER

TIARAJU BECKER

11000

PP

VALDEMIR JOSE DE OLIVEIRA

VALDEMIR CONSTRUTOR

28068

PRTB

VANUSA DA SILVA BERNARDES SOARES

VANUSA

17500

PSL

VERA LUCIA RIGUETTI

VERA LUCIA RIGUETTI

28888

PRTB

VERUSKA ISLLEY FERREIRA VOLPI

VERUSKA PROTETORA DOS ANIMAIS

28029

PRTB

VIRVI ANTONIO FROZA

VIRVI FROZA

28128

PRTB

WASHINGTON GUIRAO

WASHINGTON GUIRAO

11500

PP

WILSON GOMES MOREIRA

WILSON MOREIRA

28990

PRTB

JOSE CARLOS PEREIRA

ZEZÉ

14024

PTB

JOSE AUGUSTO LEMES DA SILVA

ZEZINHO

17177

PSL

Quem disputa
a Prefeitura
de Umuarama
Candidato a prefeito
Celso Luiz Pozzobom (PSC) Nº 20
A vice Hermes Pimentel da Silva DC
Candidata a prefeita
Elizabeth W. de Freitas Piccinini PT Nº 13
Vice - Emanuel Humberto de Oliveira Filho PL
Candidato a prefeito
Giuliano Turetta – PRTB- Nº 28
Vice - Eneli Cristina Fabris Vicente (PRTB)
Candidato a prefeito
Sandro Gregório da Silva (PP) Nº 11
A vice - Marco Aurélio Jorge Pellarigo (Rep)

Partido

Dilema dos professores: estamos
formando profissionais felizes?
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da
UNIPAR
www.heltonkramer.com
Dias atrás tive a honra de palestrar na Semana da
Iniciação Científica para os alunos do curso de Direito
da Universidade Paranaense. Apesar de minha linha
de formação ser no campo de direito público, optei
em falar sobre a “felicidade na modernidade”, tema
este que reputo de maior importância no contexto
que estamos vivendo.
De tempos em tempos, nós, professores, podemos
refletir sobre a metodologia que empregamos em nossas aulas ou até acerca da atualização dos conteúdos
que estamos ministrando, enfrentando os desafios
das novas realidades acadêmicas. Mas acima destes
assuntos, que também são importantes em nosso
processo de reciclagem profissional, temos que nos
preocupar com outro ponto um pouco esquecido na
modernidade: a felicidade dos futuros profissionais.
Antes que você imagine que este artigo seja uma
reflexão motivacional ou de autoajuda, adianto que
se trata de uma reflexão sobre as consequências da
modernidade nas relações sociais e acadêmicas.
Tempos atrás, os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, divulgaram os números
sobre mortes por suicídio, demonstrando que os
advogados estão em quarto lugar entre as classes
profissionais que mais cometem suicídio no país.
As cinco primeiras colocações são ocupadas por
dentistas, farmacêuticos, médicos, advogados e
engenheiros. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, os advogados, bem como juízes
e promotores, sofrem de depressão 3,6 vezes mais
do que não advogados, sendo que a depressão já foi
identificada como a principal acionadora de suicídios
(fonte: CONJUR)
Pessoalmente, já perdi dois amigos, por suicídio,
que tinham a formação jurídica. Não pretendo neste
momento acusar a profissão como a razão ou culpa
pelo crescimento de índices de suicídios. Contudo,
é necessário identificar se existe um caminho para
que os futuros profissionais recebeam uma releitura
dos efeitos sociais do exercício da profissão que
escolheram e, se os professores podem contribuir
nesta missão.
Vivemos em um tempo em que a tecnologia está
substituindo momentos de socialização e de convívio prazeroso entre as pessoas. As famílias passam
mais tempo olhando para as redes sociais dos
celulares do que conversando, onde se nota uma
necessidade desenfreada das pessoas em “postar”,
“compartilhar” e “curtir” fotos/stories em vez de
aproveitarem os momentos prazerosos em que
estejam experimentando. Isso nos leva a indagar se
as relações humanas não estariam comprometidas
na modernidade, sendo que até mesmo o estudo
acadêmico é contaminado pelo acesso de informações fast-food, plágios, trabalhos feitos no sistema
“copia e cola”, alunos reproduzindo leituras sem
reflexão ou raciocínio, todos sendo atropelados por
novidades que aparecem a cada minuto.
Um crítico da modernidade, o sociólogo Zygmunt
Bauman, falecido em 2017, consagrou-se principalmente com o conceito de liquidez e o diagnóstico do
individualismo. Este autor utiliza o conceito “relações
líquidas” para demonstrar que a modernidade se tornou cada vem mais ágil e consumista, o que provocou
uma verdadeira revolução não somente nas relações
humanas, mas também na ciência, na educação, na
saúde, dentre outras áreas.
Para isso, compreendo que os professores, como
profissionais que tiveram a experiência de conviver
numa sociedade sem esta ansiedade compulsiva por
informações fast-food, possuem um compromisso
muito além da transmissão de conteúdo. Falo da
missão de mostrar para os alunos a importância de
se manter na profissão a satisfação em se desenvolver
dia a dia a sua formação acadêmica, investindo no
bem-estar do seu lado profissional e pessoal.
O desafio não é fácil, pois num ambiente profissional cada vez mais concorrido e injusto, em que temos,
muitas vezes, que nos submeter a trabalhos penosos,
horas de estudos e qualificação, para receber, como
contraprestação, algo não condigno com nosso
esforço. Mesmo assim, são nossos alunos, futuros
profissionais, que terão a função de melhorar o ambiente que está a nossa frente, procurando humanizar
as relações sociais, transformar a tecnologia como
meio de garantia de qualidade de vida e, acima de
tudo, manter-se satisfeito naquilo que escolheu para
viver. Afinal de contas, “trabalhamos para viver e não
vivemos para trabalhar”.
E o principal, entender que a tecnologia é um meio
- não uma condição - para alcançar a felicidade. A
resposta pode estar nas origens, onde Aristóteles nos
passou a lição de que a felicidade está no exercício de
prática de ações virtuosas, que por sua vez, estaria no
meio-termo, na medida de que tanto o excesso quanto
a falta têm impactos negativo (Aristóteles, 2003. p.
47). Assim, apesar de aparentar-se óbvio e fácil de
ser atingido, o maior desafio que enfrentaremos na
atualidade será de encontrarmos um comportamento
do ser humano ponderado, utilizando-se de sua liberdade para valorização das relações pessoais e profissionais, sendo tolerante, generoso e equilibrado.
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IELEIÇÕES 2020

Quatro disputam a Prefeitura de Umuarama.
E tem mudanças em locais de votação

CONFIRA AS
ALTERAÇÕES
Os eleitores que votavam na Unipar Sede, Colégio Dynamis (Elite Rede
de Ensino), Colégio Global
e Escola Doutor Germano
agora vão votar no Campus
III da Unipar, localizado na
avenida Tiradentes. “Verificamos que o Campus III tem
uma boa estrutura para
receber esses eleitores, se-

Transporte Público
A assessoria da Prefeitura de Umuarama
informou que foram disponibilizados quatro
ônibus para a Justiça Eleitoral. Um deles fará
a linha Roberto Silveira a Santa Eliza e Umuarama, outro fará Vila Nova União a Serra dos
Dourados e Umuarama e o terceiro passará
pela Estrada Jaborandi. O quarto veículo ficará
de plantão, à disposição da Justiça Eleitoral
para algum imprevisto. Além disso, a Viação
Umuarama operará normalmente dentro da
cidade, bem como as linhas metropolitanas que
atendem aos distritos.
guindo as recomendações
de prevenção ao coronavírus”, ressaltou o chefe de
Cartório.
As alterações também
se estendem para os eleitores que votavam no
Ceebja, que agora foram
transferidos para o Colégio Estadual Prof. Paulo
A . Tomazinho (CEPAT
– Colégio Estadual). A
Escola Jardim União e
o Colégio Padre Manuel
da Nobrega também deixaram de ser local de
votação e eleitores foram
remanejados para o Campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM) na
avenida Ângelo Moreira
da Fonseca.
Para finalizar as alterações, os umuaramenses
que votavam no Colégio
Estadual Princesa Isabel
agora vão votar no Colégio
Pedro II.
DISTRITOS
Os eleitores dos distritos
de Umuarama também
precisam ficar atentos as
alterações. Em Roberto
Silveira, que tinha apenas uma seção, os leitores

foram transferidos para
Santa Eliza e Jardim Vila
Nova União para Serra dos
Dourados.
SEÇÕES ELEITORAIS
Ainda segundo Carlos
Sérgio Furlan, algumas
seções eleitorais também
foram agregadas, porém
os locais de votação continuam o mesmo. “Por isso
a importância de baixar o
e-Título é já verificar onde
você vai votar. No dia das
eleições vamos identificar
as seções que foram agregadas para facilitar a vida
do eleitor”, falou.
Aplicativo e-Título
Com o e-Título o eleitor
pode identificar antecipadamente onde vai votar.
Para obter o aplicativo
móvel o eleitor deve entrar
Google Play ou na Apple
Store. O aplicativo permite o acesso rápido e fácil
às informações do eleitor
cadastradas na Justiça
Eleitoral. Apresenta dados como: zona eleitoral,
situação cadastral, além
da certidão de quitação
eleitoral e da certidão de
crimes eleitorais.

O que é permitido no dia da eleição
De acordo com a legislação, o eleitor pode, no
dia da eleição, manifestar
individual e silenciosamente sua preferência por
partido político, coligação
ou candidato, demonstrada exclusivamente pelo
uso de bandeiras, broches,
dísticos e adesivos.
No entanto, a lei proíbe ao eleitor, no dia do
pleito, arregimentar outros eleitores ou realizar
propaganda de boca de
urna, bem como utilizar
alto-falante e amplificador
de som, promover comí-

cio ou carreata e divulgar
qualquer espécie de propaganda de partido político ou
candidato.
A legislação impede
também, no dia do pleito, até o final do horário
de votação, a aglomeração de pessoas portando
vestuário padronizado e
bandeiras, broches, dísticos e adesivos, de modo a
caracterizar manifestação
coletiva, com ou sem uso
de veículos.
Na cabina de votação, é
proibido portar aparelho de

telefonia celular, máquinas
fotográficas, filmadoras,
equipamento de radiocomunicação ou quaisquer
instrumentos que possam
comprometer o sigilo do
voto. Esses aparelhos devem ficar retidos com o
mesário enquanto o eleitor
vota.
Para votar, o eleitor
com deficiência ou mobilidade reduzida poderá
contar com o auxílio de
pessoa de sua confiança,
ainda que não tenha feito
o pedido antecipadamente
ao juiz eleitoral.

Saiba o que você precisa para votar com tranquilidade
Quase 148 milhões de
brasileiros vão às urnas hoje
para escolher os próximos
prefeitos e vereadores de
suas cidades. As Eleições
de 2020 contam com mais de
557 mil candidatos disputando cargos no executivo e nas
câmaras municipais.
Este ano, as seções eleitorais estarão abertas das
7h às 17h. Em razão da pandemia de covid-19, a Justiça
Eleitoral ampliou em uma
hora o horário de votação,
com foco na segurança dos
eleitores, a fim de diminuir
aglomerações nas zonas
eleitorais. O período entre
7h e 10h será preferencial
para os idosos.
O eleitor deve comparecer à sua seção eleitoral levando um documento oficial
com foto e o título eleitoral,
se o possuir, porque lá constam os números da zona e
da seção eleitoral. Contudo,
caso não tenha o título, o

cidadão que portar qualquer
documento pessoal com foto,
sabendo o local correto de
votação, poderá exercer seu
direito ao voto.
As informações sobre o
título eleitoral podem ser
obtidas no Portal do TSE, no
campo “Serviço ao eleitor”.
Quem fez a identificação
biométrica poderá optar por
usar o e-Título, aplicativo
desenvolvido pela Justiça
Eleitoral que substitui o
título em papel e que pode
ser baixado na Google Play
e na App Store.

Votação
Como nestas eleições o
voto irá apenas para dois
candidatos, a memorização
dos números pode ser mais
fácil, mas não impede que
o eleitor possa levar sua
“colinha” no papel. A primeira escolha é o número do
vereador, que contém cinco
dígitos; o segundo voto vai

para o candidato a prefeito,
cujo número possui dois
dígitos.

Prevenção
A principal mensagem
da Justiça Eleitoral é a de
que o eleitor – assim como
os mesários e demais colaboradores – permaneça de
máscara desde o momento
em que sair de casa, evitando contato físico com outras
pessoas, e cumpra o dever
cívico da forma mais ágil
possível, sem permanecer
por tempo desnecessário
nos locais de votação.
As pessoas com mais de
60 anos possuem um horário
preferencial, das 7h às 10h. A
recomendação é orientá-las
para que votem nesse horário.
Evite levar crianças e outros
acompanhantes. A permanência dos eleitores nos colégios
eleitorais deve ser a menor
possível, restrita ao tempo
necessário para votação.

Segundo o chefe do Cartório Eleitoral, Carlos Sérgio Furlan, Umuarama conta com 25 colégios eleitorais na Zona Eleitoral 89

UNIPAR CAMPUS III (Novo local de votação)
As seções da Unipar (sede), Colégio Global, Colégio Elite Dynamis e Escola Municipal
Dr. Germano Norberto Rudner foram transferidas para Unipar Campus III – localizada na
Avenida Tiradentes, n. 3240.

UEM (Novo local de votação)
As seções da Colégio Estadual Padre Manoel da Nóbrega e da Escola Municipal Jardim
União foram transferidas para o Campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM),
localizado na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, n. 1800. Zona VII.

TRANSFERÊNCIA
As seções do CEEBJA foram transferidas para o Colégio Estadual Paulo Alberto
Tomazinho (CEPPAT).
As seções do Colégio Estadual Princesa Isabel foram transferidas para o Colégio
Estadual Pedro II.
A seção do Bairro Nova União foi transferida para Serra dos Dourados.
Seção do Bairro Roberto Silveira foi transferida para o Colégio Estadual de Santa Eliza.

IBGE confirma:
indústria do Paraná
tem maior alta do Brasil
Por Sistema Fiep

A indústria paranaense dá sinais
cada vez mais consistentes de
que está recuperando seu dinamismo após as perdas acumuladas com a pandemia. Em
setembro, a produção industrial
do estado, com alta de 7,7%
em relação ao mês anterior, foi
a que mais cresceu no país. Um
desempenho que veio acompanhado da geração de empregos: no mesmo mês, o segmento puxou a criação de vagas no
Paraná, com 6.626 novos postos
de trabalho. Para a Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep),
esses são sinais de que o setor
terá um fim de ano positivo.
A previsão ocorre mesmo com
algumas dificuldades que as
indústrias vêm enfrentando na
aquisição de insumos e matérias-primas – um problema que
afeta não apenas as empresas
paranaenses, mas de todo o
Brasil. Pesquisa recente da Confederação Nacional da Indús-

tria (CNI) mostra que 68% das
empresas consultadas estão
com dificuldades para obter
insumos ou matérias-primas
no mercado doméstico e 56%
das que utilizam insumos importados têm dificuldades em
adquiri-los no mercado internacional. Além disso, 82% perceberam alta nos preços.
Isso gera complicações para
atender todos os pedidos dos
clientes. Segundo o levantamento, 44% das empresas estão com
dificuldades para entregar suas
encomendas. “Muitos setores industriais estavam com estoques
praticamente zerados e, com a
retomada das atividades, precisam ajustar a demanda a suas
capacidades produtivas”, explica
o presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro. “E o aumento
repentino das encomendas também causou essas dificuldades
para aquisição de insumos e matérias-primas”, completa.

Perspectivas – Para Carlos
Valter, o fornecimento para as
cadeias produtivas deve se normalizar nos próximos meses,
sem que isso cause maiores
prejuízos para as indústrias ou
dificuldades para os clientes e
consumidores. “Pelo contrário,
esse pode ser considerado um
problema bom, que tem como
resultado o aumento da produção industrial, beneficiando
também a sociedade com a
geração de mais empregos e
renda pelo setor”, afirma.
Segundo o presidente da Fiep,
até o fim do ano a indústria
paranaense deve manter a trajetória de forte recuperação,
minimizando as perdas causadas pela pandemia. “Todos os
indicadores de confiança da
atividade industrial do Paraná
são positivos, o que revela um
cenário promissor para o restante de 2020 e para o próximo
ano”, conclui.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama - Os 78.446
umuaramenses aptos a
votar nas eleições de hoje
terão várias opções para
escolher os seus candidatos
a prefeito (a) e vereador
(a). São quatro candidatos
(as) a prefeito (a): Celso
Pozzobom (PSC) Nº 20,
Elizabeth W.F. Piccinini
(PT) Nº 13, Giuliano Tureta
(PRTB) Nº 28 e Sandro
Gregório (PP) Nº 11. Para
a Câmara Municipal, os
nove partidos resolveram
lançar 123 candidatos e
candidatas (confira nomes
e números na página 2)
Esses eleitores precisam ficar atentos, pois em
Umuarama houve alterações em locais de votação,
como também, agrupamento de seções eleitorais. Segundo o chefe do Cartório
Eleitoral, Carlos Sérgio
Furlan, Umuarama tinha
33 locais de votação até
2018, porém devido às alterações de estrutura de
alguns colégios eleitorais,
como o Ceebja que deu
lugar ao Núcleo Regional
de Educação (NRE), houve
um remanejamento. “Agora
para 2020, alguns locais de
votação foram suprimidos
e hoje ficamos com 25 colégios eleitorais na Zona
Eleitoral 89”, disse.

Setores como o moveleiro registram alta na produção e no emprego, mesmo com dificuldades para
adquirir insumos
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68 candidatos (as) disputam 26 prefeituras
em Umuarama e região. Cruzeiro do Oeste
tem o maior número, são seis postulantes
A eleição deste domingo
será bastante concorrida
em várias cidades da região
de Umuarama. Na maioria
dos municípios são dois
candidatos, mas existem as
exceções como Cruzeiro do
Oeste que tem seis postu-

lantes à chefe do Executivo
Municipal. Por lá também
tem o maior número de
candidatos para a Câmara
de Vereadores. São mais de
120 disputando as 11 vagas.
Outras cidades com vários
candidatos são: Terra Roxa

com cinco, Guaíra, Iporã e
Alto Piquiri com quatro candidatos cada. Ao menos até
ontem, a campanha eleitoral foi acirrada na maioria
deles, mas não houve incidentes graves que forcasse
a uma ação mais rigorosa

Altônia

Claudenir Gervasone
(PSD) 55

Alto Piquiri

José Alvares da Silva, Dr.
José Bioquímico (PSC) 20

Abrão Ilário (Cidadania) 23

Alto Paraiso

Dércio Jardim Junior,
Preto (PSD) 55

das polícias. Espera-se que
a tranquilidade continue
neste domingo, dia da votação e da escolha dos novos
eleitos.
Confira nestas duas páginas quem dispa a eleição de
prefeito (a) na região.

Giovane Mendes de Carvalho
(PSD) 55

Brasilândia do Sul

Luís Eliseu dos Santos,
Eliseu Canaã (PP) 11

Alex Antonio Cavalcante
(PSD) 55

Roberto Kimió Kabayashi
(PL) 22

Mario Donizete Micheloni,
Donizete Micheloni (PMN) 33

Valdeci Aparecido Morotti (PT)
13

Cidade Gaúcha

Henrique Domingues (PSL)
17

Juveni Aguinello da Silva
(PL) 22

Cruzeiro do Oeste

Armando Cerci JR (MDB) 15

Everton José da Silva (PV) 43

Helena Bertoco Rodrigues
(DEM) 25

Douradina

Cafezal do Sul

Mario Junio Kazuo da Silva
(PSB) 40

Rosária Barbosa Lopes do
Nascimento (PT) 13

Adonias Alves da Coﬆa, Prof.
Adão (PDT) Nº 12

Marcos Larussa Gil, Tatinha
(Patriota) 51

Jamil Abu Ali (PSC) 20

Osvaldino da Silveira (PTB)
14

Waldemar Braite de Oliveira
(PP) 11

Esperança Nova

Oberdan José de Oliveira
(PSL) 17

Guaíra

Heraldo Trento (DEM) 25

Rubens Rodrigues de Almeida
(Cidadania) 23

Everton Barbieri (PP) 11

Valdir Hidalgo Martinez,
Piriquito (PSDB) 45

Icaraíma

Simião Lopes Neves (PV) 43

Marcos Alex de Oliveira (PL)
22

Paulo de Queiroz Souza
(PSD) 55

Cidades
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Iporã

Alexandre de Oliveira Balbino
(PSL) 17

Marcelo Gomes do
Nascimento (PV) 43

Maria Helena

Samir Ibhahim Moya Abdallah
(Cidadania) 23

Sérgio Luiz Borges (PSDB)
45

Marlon Rancer Marques
(PSD) 55

Ivaté

Denilson Prevital (MDB) 15

Dorival Benutto Junior (PSL)
17

Mariluz

Nilson Cardoso de Souza
(PSC) 20

Paulo Armando da Silva
Alves (PSL) 17

São Jorge do Patrocínio

José Carlos Baraldi (PSD)
55

Valdelei Aparecido
Nascimento, Delei (PSDB) 45

Taketoshi Sakurada, Boia
(PL) 22

Almir Almeida (PL) 22

João Carlos Ribeiro Vieira
(Cidadania) 23

Erica Liliane Polimeni Diniz
de Araujo (MDB) 15

Claiton Cleber Mendes
(DEM) 25

Tapejara

Noé Caldeira Brant (PSC) 20

Eduardo Antonio de Souza
(DEM) 25

Pérola

Luiz Lázaro Sorvos (PP) 11

Valdete Carlos Oliveira
Gonçalves da Cunha (PP) 11

Tapira

Rodrigo de Oliveira Souza
Koike, Pezão (PSL) 17

Cláudio Sidiney de Lima
(PSC) 20

Luis Wanderley Gazoto
(PSL) 17

Umuarama

Celso Luiz Pozzobom (PSC)
20

Elizabeth Waleski de Freitas
Piccinini (PT) 13

Nilton Giuliano Turetta
(PRTB) 28

Sandro Gregório da Silva
(PP) 11

Ivan Reis da Silva (PP) 11

João José dos Santos
(Solidariedade) 77

Terra Roxa

Agnaldo Cuﬆódio Pereira
(Cidadania) 23

Cláudia Mara Areco (PT) 13

Genivaldo Magnoni Bortoli -Ika
(PSDB) 45

Xambrê

Décio Jardim (PSD) 55

Criﬆiano Cezar Merlini de
Albuquerque (PSD) 55

Nova Olímpia

Francisco Alves

Valter César Rosa - Valtinho
(PSDB) 45

Salvador Francisco
(Patriota) 51

Perobal

Tuneiras do Oeste

Cuﬆódio Aparecido Brito
(Republicanos) 10
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Francisco Vildson de Moura
Viana Filho (PSB) 40

A eleição deste domingo
dia 15 começa às 7h
e vai até 17h. Entre 7
e 10h a preferência é
para os idosos, mas na
ausência deles outros
eleitores podem votar.
E todos podem levar a
“COLINHA” ao lado.
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Lei seca vai terminar quando for
encerrada a votação neste domingo
O consumo de bebidas
alcóolicas em locais públicos será proibido em
todo o Paraná das 05h às
17h deste domingo, dia do
pleito. A medida, divulgada por meio da resolução
nº 395/2020, assinada pelo
secretário da Segurança
Pública, Romulo Marinho
Soares, tem a intenção
de garantir a ordem e a
tranquilidade pública no
período da votação.

CACHAÇA

PM flagra dois
motoristas
embriagados
em Umuarama
e Icaraíma
A Polícia Militar
flagrou dois condutores dirigindo embriagados durante a noite desta sexta-feira
(13) em Umuarama
e Icaraíma. Nos dois
casos, os homens, de
65 e 56 anos foram
conduzidos para a
delegacia da Polícia
Civil onde foram autuados por crime de
trânsito.
Segundo a PM,
por volta das 21h15
foram atender um
acidente de trânsito
na rua Anhumaí. No
local os envolvidos
estariam com os ânimos exaltados e um
dos condutores, que
segundo a PM, seria
o suposto causador
da colisão, apresentava sintomas visíveis de embriaguez.
O homem de 65 anos
realizou o teste do
etilômetro que apresentou o valor 0,58
miligrama de álcool
por litro de sangue.
Ele foi preso e levado
para a delegacia.
Já em Icaraíma,
pouco depois, às
22h40, a PM foi acionada para atender
uma briga na rua
José Peres. No local
não encontrou os envolvidos, mas pouco
depois apareceu um
homem de 56 anos
armado com um facão. Ao avistar os
policiais o homem
teria tentado fugir
em uma motocicleta,
mas acabou abordado e ao realizar o
teste do bafômetro
apresentou valor de
0,63 miligrama por
lito de sangue. Também foi preso e levado para a delegacia.

PRISÕES
De acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral
(Lei nº 4.737), de terça-feira
(10/11) até 48 horas após o
encerramento da votação,
nenhum eleitor poderá ser
preso, salvo em situação de
flagrante delito ou em virtude
de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito
a salvo-conduto (medidas
cautelares da justiça).

Também é crime o transporte irregular de eleitores,
fazer uso de alto-falantes,
amplificadores de som,
promoção, carreata, arregimentação de eleitor
e propaganda de boca de
urna, assim como a divulgação de qualquer tipo de
propaganda de partidos
políticos e candidatos, e a
publicação de novos conteúdos ou impulsionamento
de conteúdos pela internet.

Trator é furtado de propriedade
rural em Umuarama
Um trator TL 95 New
Holland de cor azul foi furtado de uma propriedade
rural em Umuarama entre
às 12 horas e às 22 horas
desta sexta-feira (13),
segundo a Polícia Militar.
Segundo a PM a vítima

informou que saiu de sua
propriedade no início da
tarde e quando retornou
percebeu que o maquinário havia sido levado por
criminosos. O caso será
investigado pela Polícia
Civil.

Barroso diz que circulação de ‘fake
news’ durante eleições foi ‘mínima’
São Paulo (AE) - O
presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, ministro Luis Roberto Barroso,
afirmou nesta sexta, 13,
que a circulação de peças
de desinformação (‘fake
news’) foi ‘mínima’ durante as eleições municipais
deste ano. A declaração
foi dita durante a manhã
durante evento na Corte Eleitoral. Mais tarde,
durante evento da Associação dos Advogados
de São Paulo (AASP),
o ministro afirmou que
medidas contra fake news
não configura ‘censura’,
e sim combate a ações
‘criminosas’.
"Ainda temos dois dias
até as eleições. Mas, talvez nos últimos tempos,
esta tenha sido a eleição
com menor incidência
de notícias fraudulentas. Fizemos parcerias
com todas as plataformas
com todas as agências
de checagem de notícias.
Achamos que esta é uma
eleição em que o nível de
circulação de notícias
fraudulentas foi mínimo.
Felizmente", disse.
Barroso classificou
a baixa incidência de
fake news às parcerias
fechadas pelo TSE com
agências de checagem e
as plataformas digitais,
como Facebook, Twitter
e o Google. Segundo o
ministro, as mídias sociais conseguiram derrubar diversas contas que
apresentavam comportamento inautêntico, o que

contribuiu para a pouca
circulação de campanhas
de desinformação.
Mais tarde, durante webinar da AASP, o ministro
destacou que o combate às
‘fake news’ não configura
censura e nem atinge a
liberdade de expressão.
Para Barroso, as medidas visam coibir ações
‘criminosas’ que agem de
forma coordenada com
interesses específicos.
"Quando nós estamos
falando de notícias falsas, ou campanhas de
desinformação, nós não
estamos falando de uma
opinião manifestada por
uma pessoa, por mais absurda que seja", afirmou.
"Nós estamos falando
de comportamentos, de
pessoas que se articulam
para difundir uma mentira. Não é uma opinião, e
sim uma atitude criminosa, de articulação, para
difundir uma falsidade
que irá prejudicar alguém
ou vai produzir um resultado injusto em alguma
situação, inclusive nos
processos eleitorais"
O ministro destacou
ainda que medidas para
coibir campanhas de desinformação não impedem a circulação de opinião ou a defesa de suas
crenças nas redes. "Mas
se você estiver conclamando as pessoas para
articular um atentado a
alguém, nenhum critério
civilizado vai considerar
isso liberdade de expressão", ponderou

Criminosos invadem casa, rendem vítima
e roubam caminhonete em Mariluz
Dois homens armados
encapuzados e armados
invadiram uma residência no centro de Mariluz,
renderam as vítimas e
roubaram uma caminhonete Toyota Hilux branca,
por volta das 22h30 desta
sexta-feira (13), segundo
a Polícia Militar. Até o
momento do fechamento
da matéria o veículo não
havia sido encontrado.
Segundo a PM as vítimas reconheceram por

fotos um dos suspeitos do
crime. O caso será investigado pela Polícia Civil de
Cruzeiro do Oeste.
De acordo com a Polícia
Militar, a vítima relatou
que ela e sua família estavam sentados na varanda
da casa quando quatro
homens passaram em
frente a pé. Minutos após,
dois homens usando calça
jeans, moletom, capuz e
armados com um revólver
e uma pistola invadiram o

quintal, rendendo as vítimas que foram presas em
um dos quartos da casa.
Ainda segundo relato
da vítima para a PM, os
ladrões pediram as chaves
da caminhonete estacionada em frente a residência
e levaram três aparelhos
celulares que estavam
com os moradores. Após
a saída dos criminosos as
vítimas levaram cerca de
30 minutos para sair do
quarto e acionar a polícia.

CONDUTAS
PROIBIDAS
Segundo o Plano Estratégico de Atuação Integrada das Eleições 2020, no
dia de votação é proibido
portar celular, câmara
fotográfica, filmadora, radiocomunicador ou qualquer outro instrumento
que possa comprometer o
sigilo do voto.
Até o término da votação, fica proibida a aglo-

meração de pessoas com
trajes, bandeiras, broches,
dísticos e adesivos que
caracterizem manifestação
coletiva, com ou sem a utilização de veículos.
POLÍCIA MILITAR
A atuação da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros será coordenada pelos respectivos Comandos
Regionais. Os trabalhos
da PM se iniciam com o

acompanhamento da distribuição das urnas eletrônicas, aos locais de votação,
para que os equipamentos
cheguem ao destino sem
intercorrências.
No o domingo, o policiamento se dará em todos os
locais de votação. Após o
pleito, a PM também reforçará a presença durante o
recolhimento das urnas e o
policiamento será feito enquanto houver necessidade.

Mulher é agredida e tem dente
quebrado pelo marido
Mais uma mulher foi
agredida pelo companheiro
em Umuarama. A situação
ocorreu no fim da manhã
desta sexta-feira (13), no
conjunto Guarani. A Polícia
Militar foi acionada pelos
servidores da Unidade Bá-

sica de Saúde (UBS) do
bairro que socorreram a
mulher.
Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que
foi agredida pelo esposa
com socos e pontapés. De
acordo com os militares, a

mulher tinha hematomas
por todo o corpo, ferimentos na boca e um dente
quebrado. Ela precisou ser
levada para o Pronto Atendimento 24 horas. O autor
foi procurado pela polícia,
mas não foi localizado.

Kombi pega fogo em posto de
combustível e dá susto em funcionários
Um VW Kombi pegou
fogo no pátio de um posto
de combustível na avenida Brasil, no entorno da
Praça da Catedral, na área
central de Umuarama, por
volta das 20 horas desta
sexta-feira (13).

As chamas ficaram altas
e populares gravaram em
vídeo o fogo, mostrando
funcionários usando extintores para tentar conter as
labaredas.
Os bombeiros foram
acionados e rapidamen-

te conseguiram conter as
chamas antes que elas se
alastrassem para alguma
das bombas de combustível.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do início do fogo não
foram apuradas.
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Falta de matéria-prima é a maior em
19 anos e leva indústria a reduzir produção
S ã o Pa u l o ( A E ) - A
escassez de matéria-prima em vários segmentos
e a alta de preços são
atualmente os principais
f at or e s qu e limi tam a
expansão da produção industrial no País. Pesquisa
da Fundação Getulio Vargas (FGV) indica que, em
outubro, a falta de insumo
atingiu os maiores níveis
desde 2001 em 14 dos 19
segmentos da indústria.
Segundo a sondagem, o
setor de vestuário é o que
mais sente os efeitos da
falta de insumos e componentes, reportada por
74,7% das empresas.

Empresas já reduziram
o ritmo de atividade por
falta de matéria-prima,
e quem consegue produzir não pode distribuir
o produto por falta de
embalagens de papelão,
plástico e vidros, hoje o
maior problema relatado
por empresas e entidades
de classe. A escassez,
somada ao câmbio desvalorizado, resulta em alta
de preços.
A interrupção da produção no pico da pandemia de coronavírus e a
volta ao consumo mais
forte do que o esperado pegou as empresas

com baixos estoques e
demanda crescente, em
parte por causa do auxílio
emergencial pago pelo
governo. Com isso, há um
descolamento entre fabricantes de matérias-primas - que não conseguem
atender à demanda -, de
produtos finais e varejo.
O temor é que, com a
crise sem precedentes,
falte produto no mercado
justamente num momento
de alta demanda, com a
Black Friday e o Natal.
Além do vestuário, a
falta de insumos também
foi apontado por fabricantes de produtos de

Mais aumentos
“Hoje, a grande dificuldade é com
embalagens que, além de escassas,
mais que dobraram de preço. O quilo
do papelão passou de R$ 10 para R$
18 e há casos de embalagens que
custavam R$ 3 e subiram para R$ 7”,
afirma Ronaldo Andrade Lacerda,
plástico (52,8%), limpeza
e perfumaria (39,1%),
farmacêutica (34,2%),
informática e eletrônicos
(33,1%), além de empresas dos ramos de produtos de metal (31%),

dono da Lynd Calçados, fabricante
de tênis esportivos de Nova Serrana
(MG). “A justificativa é a falta de
papel”, diz ele, que preside o Sindinova, sindicato que representa
830 indústrias de calçados do polo
mineiro.

couro e calçados (31,1%)
e químico (27,9%), entre
outros.
Além da escassez, as
empresas projetam alta
de preços das matérias
-primas. No segmento de

vestuário, 78,7% das consultadas preveem aumento dos custos de insumos
comprados no mercado
interno e 71,4% esperam
encarecimento também
dos importados.

Brasileiro de menor renda desconfia do Pix Grandes bancos privados fecham mil
São Paulo (AE) - Às vésperas de entrar em operação, o Pix (sistema de
pagamentos e transferências eletrônicas do Banco
Central) tem um desafio
pela frente: convencer as
classes C, D e E a usarem
o serviço. Uma pesquisa da
Fundação Getulio Vargas
(FGV), divulgada com exclusividade para o Estadão,
aponta que esses consumidores são os que menos
confiam na ferramenta - e
os que mais se queixam da
falta de informação sobre
como usá-la.
Esses brasileiros devem usar menos o Pix que
as classes A e B. Embora
nove em cada dez deles
já tenham ouvido falar
do sistema, 47,5% talvez
não o usem por falta de

informações. A partir
de segunda-feira, o Pix
sairá da fase de testes e
estará disponível 24 horas por dia, sete dias por
semana, para transações
instantâneas. Mais de 700
instituições, entre bancos,
financeiras e fintechs, estão autorizadas a oferecer
o serviço.
"O público das classes
A e B tem mais acesso a
sistemas de pagamentos
eletrônicos. O BC tem
divulgado o Pix pelos
cotovelos, mas, muitas
vezes, essa informação
não chega de forma eficiente a quem não está
acostumado a fazer essas operações", avalia
Adrian Cernev, professor
do Centro de Estudos de
Microfinanças e Inclusão

Financeira, da FGV, um
dos autores do estudo.
O pesquisador ressalta
que a maioria dos serviços
financeiros começa a ser
ofertada para as classes
A e B e só depois vai descendo a pirâmide. Com
o Pix, não. É um serviço
que nasce com a proposta
de ser para todos. "Agora,
o BC precisa fazer uma
comunicação direcionada
ao consumidor C, D e E."
Vendedor ambulante,
André Pacheco, de 42
anos, é um deles. Ele diz
que pretende usar a ferramenta de pagamentos,
mas que ainda tem muitas
dúvidas de como o serviço irá funcionar. "Quero
aprender a usar, pois muitos clientes irão perguntar
se podem pagar por ele."

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 63/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2020
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 25/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.
Aos 02(dois) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 09h00min, no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em
Douradina-Pr, o MUNICÍPIO DE DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Senhor João Jorge Sossai, brasileiro, casado, agente público, portador da C. I. R. G.
nº. 1.759.085 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente e domiciliado na Rua
Bússola, nº. 131, Jardim Leoni, nesta Cidade, e a empresa: 8) CIRÚRGICA NOSSA SONHORA
EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 24.586.988/0001-80, sito na Rua Pavão, 540, Jardim
Bandeirantes, CEP. 86.703-250, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, neste ato
representado pelo Senhor Renan Diego Rodrigues Salla, portador do CPF nº 055.146.079-25,
RG nº 8.974.792-9 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Patinho Escuro, nº 88, Jardim
Mônaco II, CEP. 86.712-022, cidade de Arapongas, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto
Municipal nº. 227, de 01 de junho de 2006, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a
espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições
abaixo especificadas:
Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SONHORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº
24.586.988/0001-80, sito na Rua Pavão, 540, Jardim Bandeirantes, CEP. 86.703-250, na
cidade de Arapongas, Estado do Paraná, por seu representante legal, ao final assinado,
com o valor total de R$21.977,20(vinte e um mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte
centavos) com os preços dos itens abaixo relacionados.
Valor Valor
Descrição
Marca
Unidade Quant.
Lote Ordem
Unit.
Total
1
1
Abaixador de língua c/100
THEOTO
Pacote 100,00
3,10 310,00
1
3
Agulha 13 x 3,8 cx c 100 unid
SR.
Caixa
30,00
6,80 204,00
1
6
Agulha 25 x 6 cx c 100
SR.
Caixa
100,00
6,46 646,00
1
7
Agulha 25 x 7 cx c 100
SR.
Unidade 100,00
6,46 646,00
1
8
Agulha Desc. 25X8 - C/100
SR.
Caixa
100,00
6,46 646,00
Atadura de Crepe 18 Fios 10 x
1
20
8,57 2.571,00
TEXMED Unidade 300,00
1,80 C/ 12
Atadura Gessada 10 CM X 3 M
POLAR FIX Caixa
20,00
24,20 484,00
1
24
C/ 20
"Colar Cervical com apoio
mentoniano rígido tamanho
ADULTO M. Na parte frontal do
colar há uma abertura que
possibilita a checagem do pulso
1
44
MARIMAR Unidade 30,00
11,82 354,60
carotídeo,
bem
como
procedimentos
cirúrgicos
emergenciais para liberação
das vias aéreas. Possui um
sistema
de
ventilação
e
Página 1 de 7

1

45

1

46

1

72

1

73

1

74

1

76

1

92

1

101

1
1
1
1

102
103
105
106

1

123

São Paulo (AE) - Com a
pandemia acelerando a digitalização em diversos setores,
uma tendência ganhou impulso entre os bancos privados
brasileiros: o encerramento
de agências Só em 2020,
cerca de mil pontos de Itaú,
Bradesco e Santander fecharam as portas, resultando na
demissão de 11 mil funcionários. Trata-se de uma forte
aceleração grande em relação
ao ano passado, quando esses
mesmos bancos encerraram
430 agências e cortaram 7
mil vagas.
Além de reduzir a quantidade de espaços ociosos, à
medida que eles se tornam
cada vez menos necessários,
os bancos também têm feito
um esforço para usar essa
presença física para prestar
um serviço ao cliente. O San-

tander, por exemplo, já tem
espaços com coworkings e
café, enquanto o Bradesco
agora vê as antigas agências
de outra maneira, passando a
classificá-las como unidades
de negócio.
No segundo maior banco
privado do País, essa é uma
tendência que deve ganhar
força. Segundo o diretor executivo e de relações com investidores do Bradesco, Leandro
Miranda, 500 das 700 conversões previstas para 2020 já
foram realizadas. A grande
diferença desse modelo é a
inexistência do caixas, o que
reduz, segundo o Bradesco,
os custos em 30% a 40% em
relação a uma agência convencional, especialmente no
quesito segurança.
O Santander anunciou
recentemente que vai criar

um ambiente de convivência nos estacionamentos de
suas agências, em parceria
com seu portal automotivo
Webmotors. Além de pontos
de encontro para venda de
carros, os estacionamentos
poderão receber opções de lazer e alimentação, como food
trucks. O desenho permite até
academias de pequeno porte.
O banco Itaú também vem
fechando agências, mas, em
nota, disse que ainda vê a relevância da relação presencial.
"É evidente a transformação
tecnológica recente e a procura cada vez maior pelos canais
digitais, mas nossa rede física
de agências segue cumprindo
um papel muito relevante (...)
como um espaço mais humanizado de relacionamento e
consultoria", afirmou a instituição financeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

ESTADO DO PARANÁ

escoamento de fluidos, tais
como sangue. Totalmente radio
transparente. Velcros em cores
padronizadas para identificação
do tamanho do colar;"
"Colar Cervical com apoio
mentoniano rígido tamanho
Adulto G. Na parte frontal do
colar há uma abertura que
possibilita a checagem do pulso
carotídeo,
bem
como
procedimentos
cirúrgicos
emergenciais para liberação
MARIMAR
das vias aéreas.
de
Possui
um
sistema
ventilação e escoamento de
fluidos, tais como sangue.
Totalmente radio transparente.
Velcros em cores padronizadas
para identificação do tamanho
do colar;"
Coletor de Urina Sistema
LABOR IMP.
Fechado 2000ML
Especulo
vaginal
desc.
ADLIN
Lubrificado tamanho P;
Especulo
vaginal
desc.
ADLIN
Lubrificado tamanho M;
Especulo
vaginal
desc.
ADLIN
Lubrificado tamanho G;
Esparadrapo 10 cm x 4.5 cm C/
MISNER
Capa
Gel Ultrassom galão 5 litros
MULTIGEL
Lençol Desc. 2,00 x 0,90 C/
FORTCLEAN
elástico TNT GRT.
Luva Estéril 6.0 Sensitex
SANRO
Luva Estéril 6.5 Sensitex
SANRO
Luva Estéril 7.5 Sensitex
SANRO
Luva Estéril 8.0 Sensitex
SANRO
Mascara Facial de Nebulização
Adulto, KIT Micro Nebulizador
com: Mascara de PVC, copinho
de polipropileno, mangueira
DARU
com extensões de 1,60m e
2,80m em PVC, Terminal da
mangueira em PVC, Conector
verde
para
Oxigênio
de

agências e cortam 11 mil vagas em 2020

1

1

1

Poliestireno;
Mascara Facial de Nebulização,
Infantil KIT Micro Nebulizador
com: Mascara de PVC, copinho
de polipropileno, mangueira
124 com extensões de 1,60m e
2,80m em PVC, Terminal da
mangueira em PVC, com
Conector verde para Oxigênio
de Poliestireno;
Mascara Facial de Nebulização
Adulto, KIT Micro Nebulizador
com: Mascara de PVC, copinho
de polipropileno, mangueira
125 com extensões de 1,60m e
2,80m em PVC, Terminal da
mangueira em PVC, com
Conector amarelo para Ar
Comprimido de Poliestireno;
Mascara Facial de Nebulização
Infantil KIT Micro Nebulizador
com: Mascara de PVC, copinho
de polipropileno, mangueira
com extensões de 1,60m e
126
2,80m em PVC, Terminal da
mangueira em PVC, com
Conector amarelo para Ar
Comprimido de Poliestireno;

05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos
órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não
atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus
para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a
legislação vigente;

DARU

Unidade

20,00

5,33

106,60

06. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
06.1. Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues no Centro de Saúde Helio
Corsini. As empresas que por ventura não estejam localizados no âmbito do município de
Douradina-Pr, deverá fornecer os materiais em qualquer quantidade solicitada no local e no
prazo indicado no anexo III, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura de Douradina-Pr, nos
seguintes termos:

DARU

Kit

20,00

7,54

150,80

DARU

Kit

20,00

5,33

106,60

PROTECFAC
Unidade
E
Papel Lençol 70x50 Branco
DESCARBOX Unidade
Leflex Eco
Riodaeine Tópico Sol. Aquosa
FARMAX
Frasco
1000ML
Saco P/ Lixo Branco 030 Lts
RAVA
Pacote
59x62x0,04 Pacote c/100
Saco P/ Lixo Branco 050Lts
63X80xcmx0,04micras,
c/
símbolo infectante obedecendo
RAVA
Unidade
a norma NBR 7500, seguem as
normas 9191 da ABNT e a
resolução da ANVISA com 100
unidades;
Saco P/ Lixo Branco 100Lts
RAVA
Unidade
75cmx105cmx0.06mm
c/

50,00

2,55

127,50

1

144

50,00

7,05

352,50

1

163

30,00

15,79

473,70

1

167

200,00

9,29

1.858,00

1

169

06.1.3. O fornecimento dos materiais, em qualquer quantidade solicitada, deverá ser realizado
em até 05(cinco) dias úteis e será contado a partir do primeiro dia útil após a confirmação do
recebimento da solicitação de fornecimento de que trata o item anterior;
06.1.4. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Centro de Saúde Hélio Corsini,
localizada na Avenida Brasil, nº. 261, Centro, Douradina-Pr, de acordo com a solicitação da
Secretária Municipal, sem custo adicional;

134 Máscara n. 95 PFF2 c/1

168

06.1.1. A Prefeitura do Município de Douradina-Pr efetuará solicitação de fornecimento dos
bens licitados, em qualquer quantidade, através do endereço eletrônico informado pelos
licitantes na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX);
06.1.2. Após o envio da solicitação de fornecimento no endereço eletrônico informado na
Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX), as Empresas
vencedoras do certame deverão confirmar o recebimento da solicitação no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de considerar-se automaticamente confirmado o recebimento da solicitação na
data do término desse prazo;

1

1

05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto
fornecido.

06.1.5. Somente considerar-se-ão recebidos os materiais solicitados, após a verificação da
qualidade, prazo de validade, conforme especificado no item 2 e quantidade do bem fornecidos e
consequente aceitação pela Administração;
06.1.6. Independentemente de sua localização, as empresas fornecerão os materiais licitados no
local e no prazo indicado nos itens 06.1.3 e 06.1.4, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura
Municipal de Douradina-Pr.
06.2. Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa
execução do objeto do contrato correrão por conta do contratado (art. 75, caput da 8.666/93).

30,00

12,72

381,60

30,00

25,42

762,60
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07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os
valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores
nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93; para ocorrer a
recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando
o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as
partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a
recomposição.
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1
Unidade

30,00

11,82

177

354,60

1

Pacote

300,00

2,60

780,00

Unidade

300,00

0,81

243,00

Unidade

300,00

0,85

255,00

Unidade

150,00

1,02

153,00

Unidade

100,00

5,79

579,00

Unidade

20,00

16,20

324,00

Pacote

100,00

12,70 1.270,00

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

200,00
200,00
200,00
200,00

1,20
1,20
1,20
1,20

240,00
240,00
240,00
240,00

180

1

234

1

239

1

267

símbolo infectante obedecendo
a norma NBR 7500, seguem as
normas 9191 da ABNT e a
resolução da ANVISA com 100
unidades;
Seringa - 05ml S/Ag. L. Slip.
c/1Seringa - 05ml S/Ag L. Slip
c/1
confeccionada
em
policarbonato com bico LuerSLip. Siliconização interna que
garante suavidade no deslize e
controle preciso na aspiração e
aplicação de medicamentos.
Seringa -60ml S/Ag L. Slip c/1
confeccionada
em
policarbonato com bico LuerSLip. Siliconização interna que
garante suavidade no deslize e
controle preciso na aspiração e
aplicação de medicamentos.
Soro fisiológico 0 9% 1000 ml
bolsa
Termômetro Clínico DIGITAL
adulto e pediátrico;
Vaselina líquida Litros

SR.

Unidade 20.000,00 0,14

2.800,00

08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes
ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa
do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a
respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse
público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que
deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.
09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de
Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no
Anexo V, será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo
percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao
respectivo prazo.

SR.

Unidade

200,00

J.P

Unidade

500,00

BIOLAND

Unidade

FACILIMPE Unidade

1,64

328,00

4,39

2.195,00

50,00

9,09

454,50

50,00

19,86

993,00

01. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido de
contratar empresa para fornecer Materiais Médicos Hospitalares, destinado ao Fundo Municipal
de Saúde de Douradina-Pr, conforme a seguir:
01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se
obrigando a administração à aquisição total.
02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as
necessidades da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais,
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou
indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.

09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que
ainda não satisfazer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de
Douradina-Pr, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada às sanções previstas no
art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre
o valor total do objeto adjudicado.
09.3. As multas mencionadas nos itens 12.1 e 12.2 serão descontadas dos pagamentos a que a
contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente
quando for o caso.
09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou
penais cabíveis.
10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão
Presencial nº. 25/2020, seus anexos e proposta da proponente.
Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas
referentes ao presente ajuste.

PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos doze dias do mês de novembroPágina
do ano
de7
6 de
dois mil e vinte (12/11/2020).

CONTRATADA

CONTRATANTE

-------------------------------Renan Diego Rodrigues Salla
CIRÚRGICA NOSSA SONHORA EIRELI EPP.

----------------------------------------------------João Jorge Sossai
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOURADINA-PR.

03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de
12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
Unidade

20,00

5,33

106,60

04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados 10(dez) dias, contados a partir do
faturamento do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o
solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr.
Página 2 de 7
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IAGRICULTURA

Integração consolida citricultura
do Paraná entre as maiores do País
Desde meados da década
de 70, quando a citricultura
comercial foi reintroduzida
no Paraná, o setor cresceu,
se fortaleceu e se tornou o
terceiro maior do País. A
integração entre os setores
público e privado garantiu
à atividade o suporte necessário para avançar como
opção de renda e de criação
de empregos, principalmente em regiões vulneráveis do
Estado, como o Noroeste,
onde predomina o solo de
arenito, e recentemente,
o Vale do Ribeira onde se
consolida a produção de
Ponkan, de forma mais comercial.
O avanço é resultado de
pesquisa e defesa agropecuárias promovidas pelo
Governo do Estado e investimentos de cooperativas
agroindustriais. Atualmente
o Paraná é o terceiro maior
produtor nacional de laranjas, com mais de 23.000
hectares, mesmo com área
cultivada inferior ao da
Bahia, que é o terceiro neste
quesito. No Paraná é a fruta
mais produzida em toneladas, o que corresponde a
28% de todas as fruteiras.
Segundo o Departamento de Economia Rural
(Deral), da Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento, no ano passado
foram produzidas 687,5 mil
toneladas de laranjas no
Estado. Esse mercado gera
cerca de três mil empregos,
explorados por mais de 600

U

N

citricultores, em mais de 100
municípios com áreas médias entre 19 e 35 hectares.
Os laranjais paranaenses
rendem R$ 315 milhões em
Valor Bruto da Produção
(VBP), o que representa
6% do total nacional. O Noroeste é a principal região
produtora do Estado, com
70% dos pomares.
No Vale do Ribeira, concentra-se a produção de
tangerinas, com destaque
para a variedade poncã. A
região é considerada área
livre de pragas como o cancro cítrico e o HLB, ambas
causadas por bactérias, é
bem mais antiga e tem como
característica as pequenas
e micros propriedades familiares.
A produção anual de
tangerinas supera 5 milhões de caixas (23,0 kg) da
fruta que tem seu mercado
consumidor preferencial na
cidade de Curitiba e também
é bastante exportada para
Santa Catarina.
Nas duas regiões, prevaleceu a ação da pesquisa,
que desenvolveu cultivares
resistentes às pragas e
doenças, e da defesa agropecuária, que atua de forma
ininterrupta junto aos produtores para que evitem a
contaminação de pragas e
fungos nos pomares.
De acordo com o engenheiro agrônomo José
Croce Filho, coordenador
do programa de Vigilância
e Prevenção das Pragas da
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Os laranjais paranaenses rendem R$ 315 milhões em Valor Bruto da Produção (VBP)

Citricultura, da Gerência de
Sanidade Vegetal da Agência de Defesa Agropecuária
do Paraná (Adapar), mesmo
com as adversidades provocadas por pragas e doenças
como cancro cítrico, HLB
– huanglongbing, mosca negra e pinta preta dos citros,
a citricultura paranaense
consolidou-se, tornando-se
das mais competitivas do
mundo.
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NOTÍCIAS DA
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Produção
Atualmente o Paraná é terceiro
maior produtor nacional de laranjas, com mais de 23.000 hectares,
mesmo com área cultivada inferior
ao estado da Bahia, que é o terceiro
em área cultivada. No Paraná é a
fruta mais produzida em toneladas,
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o que corresponde a 28% de todas
as fruteiras. Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral),
da Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento, no ano passado foram produzidas 687,5 mil toneladas
de laranjas no Estado.
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UNIPAR

E O VESTIBULAR CONTINUA

Com processo seletivo em fluxo contínuo Unipar amplia
chances para estudantes entrarem já na graduação
Prova tradicional foi realizada no domingo passado, mas há outras formas de ingressar
na Universidade Paranaense com inscrições abertas

E

studantes de várias cidades
do Paraná e estados vizinhos
enfrentaram no domingo passado
a prova do processo seletivo da
Universidade Paranaense, que este ano,
por causa da pandemia, foi on-line.
Eles disputaram as vagas das mais de
cem opções de cursos de graduação
oferecidas em modalidades presencial,
semipresencial e a distância [com
exceção de Medicina]. A Unipar aderiu
à novidade para evitar as aglomerações
que os encontros presenciais de
estudantes costumam formar em dia de
vestibular.
Nas sete unidades da Unipar,
professores ficaram de plantão para
tirar dúvidas. A partir das 13 horas eles
já estavam conectados para atender

a chamada dos que queriam mais
informações sobre os diferenciais
que o curso de graduação pretendido
oferece.
Para isso também ficaram a postos os
profissionais que atuam no call center
da Unipar. A ordem era atender o
melhor possível os vestibulandos, para
que se sentissem seguros e acolhidos.
O link da prova foi disparado
pontualmente às 15 horas da tarde,
pela equipe de profissionais de TI da
Unipar, que também ficou de plantão
para resolver qualquer emergência. O
diretor de Dinâmica Universitária da
Unipar, professor José de Oliveira
Filho, acompanhou os
trabalhos.

Confira as opções de inscrição

Para concorrer as vagas remanescentes
dos cursos de graduação da Unipar o
estudante pode usar a nota de redação do
Enem, em qualquer uma das edições de
2010 a 2019; ou a maior nota obtida entre
as disciplinas do seu histórico escolar do
ensino médio; ou, ainda, aproveitar a nota
da redação de vestibular que tenha feito
na Unipar de 2015 para cá.

Sala de cirurgia simulada: conjunto de laboratórios para
aulas práticas do curso são todos modernos e amplos

Professor conversa com candidato:
vários ficaram de plantão, antes da
prova, para conversar com os candidatos
sobre carreira e mercado de trabalho

MEDICINA

Prova dia 6 Inscrições abertas
Para o curso de Medicina da
Universidade Paranaense a
prova será presencial, no dia
6/12. A campanha se intensifica,
já que o prazo para inscrição
está em contagem regressiva:
termina no dia 30 deste mês.
Embora novo, o curso de
Medicina da Unipar já se tornou
referência no Paraná. Com
estrutura ampla e moderna,
conta com equipamentos
de alta tecnologia e diversos
laboratórios, que contribuem
para uma formação de alto nível.
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Participação especial

O ator Rainer Cadete participou da gravação do
clipe “Você Não Vale”, do cantor Felipe Araújo. Neste
trabalho, Cadete dividiu as cenas com a atriz Livian
Aragão. O novo projeto musical de Felipe Araújo foi
rodado em um hotel em São Paulo e deverá chegar
às plataformas de streaming no próximo mês.

Vovô

O empresário Amilcare Dallevo e sua ex-mulher,
Faa Morena, são avós pela primeira vez. O filho deles, Amilcare Dallevo Neto, e a modelo Júlia Pereira
são pais de uma menina que se chama Suzanne.

Na novela de João Emanuel Carneiro

A trama tem o título de “Olho Por Olho” e a atriz Marina
Moschen foi a escolhida para interpretar uma moça que
sofre de Transtorno de Borderlaine, uma doença caracterizada principalmente pela instabilidade emocional. O
folhetim será exibido pela Globo na faixa das nove da noite.
A atriz estava cotada para atuar em “Além da Ilusão”, mas
trocou uma novela pela outra.

Mudou o nome

Frank Aguiar anunciou para os seus fãs que mudou seu
nome artístico para Luz Aguiar. Segundo ele explicou, a
mudança faz parte de um novo momento em sua carreira e
que ele passa por uma “evolução espiritual” e que pretende
passar mensagens positivas através de suas canções. O
nome real dele é Francisneto Luz de Aguiar.

Elogiando o amado

Rafa Kalimann se desmanchou em elogios ao namorado, Daniel Caon, numa rede social. Ela publicou fotos
legendadas com mensagens carinhosas e apaixonadas.

Melhorando

Sabrina Sato e Duda Nagle seguem em isolamento em
casa, acompanhados pela filhinha Zoe, que está muito bem
de saúde. A apresentadora contou que sente muita dor de
cabeça e sono, mas ela e o marido têm administrado bem
a situação. O casal testou positivo para a Covid-19.

Passeando no shopping

Nathalia Dill foi flagrada passeando num badalado
shopping no Rio de Janeiro. Grávida de sete meses de
sua filhinha Eva, a atriz estava acompanhada por uma
amiga. Sorridente, Nathalia acenou para os paparazzi que
estavam no local.

Comemorando a data

Marcos Mion e Suzana Gullo estão comemorando 15
anos de casamento. O apresentador não esconde que o
relacionamento passou por algumas crises, mas o casal
soube contornar a situação e o amor prevaleceu. Eles
têm juntos três filhos e aproveitaram a quarentena para
estreitarem ainda mais os laços. Bonito de se ver.

Segunda temporada

A série “Emily in Paris” estrelada por Lily Collins e
produzida pela Netflix ganhou segunda temporada. A
produção é considerada sucesso principalmente por suas
locações na “Cidade Luz”.

Novela longa

“Gênesis”, a nova novela
da Record que já está sendo
produzida e deverá estrear
no ano que vem na tela da
emissora, terá sete fases. O
atores Miguel Coelho e Igor
Rickli já estão confirmados
no elenco.

Carro ecológico

Carla Diaz circula com
um carro sustentável e
ecologicamente correto.
O veículo emite cerca de
quarenta por cento a menos
de gases poluentes, quando
comparado aos veículos
tradicionais.

Meditação
Transcendental

Giovanna Antonelli não
esconde que é muito ativa,
que tem personalidade forte e gosta de ter as coisas
sob seu controle, por isso
aderiu à meditação transcendental com o objetivo de
desacelerar e aproveitar de
forma mais saudável o seu
tempo. E tem conseguido se
reeducar.

Sociedade 1

O cantor e compositor
Orlando Morais tem em parceria com o ator Eri Johnson
um bar em Goiânia. O local
se chama “Orlinha 62” e tem
apresentações de stand-up
comedy e também de shows
de mágica, comandados por
Sandro Pedroso, além dos
serviços tradicionais de bar.

Foto: Emanuelle Araújo / Arquivo GB Imagem
1) Como se chamava
a personagem de Emanuelle Araújo em “A Favorita”?
a) Diva
b) Céu
c) Donatela
d) Manu
2) Em qual novela Marcos Palmeira interpretou Chico Mota?
a) “Renascer”
b) “Rei do Gado”
c) “Andando nas Nuvens”
d) “Torre de Babel”
3) Na novela "Terra Nostra", a atriz Bete Mendes fez
uma participação especial interpretando qual dessas personagens?
a) A avó de Maria (Priscila Fantin)
b) A mãe de Giuliana (Ana Paulo Arósio)
c) A parteira que trouxe ao mundo o filho de Mateo
(Thiago Lacerda)
d) A avó de Rosana (Carolina Kasting)
4) Rosa Palmeirão era uma mulher forte e decidida, na
novela "Porto dos Milagres". Qual dessas famosas deu vida
à personagem?
a) Luana Piovani
b) Tânia Alves
c) Dina Sfat
d) Luiza Thomé
5) Na novela "O Clone", como se chamava a personagem
vivida por Nívea Maria?
a) Alice
b) Edna
c) Deusa
d) Dalva
(Respostas: 1-d / 2-c / 3-b / 4-d / 5-b)

Filmes
Filmes – 15/11/2020
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA
A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Assalto Sobre Trilhos
(Money Train) 13h30, na Record, EUA, 1995.
Direção de Joseph Ruben. Com Wesley Snipes, Woody Harrelson, Jennifer Lopez, Robert Blake, Chris
Cooper, Joe Grifasi. Dois irmãos adotivos, John e
Charlie, trabalham como guardas de trânsito na
cidade de Nova York. Um precisa de dinheiro para
pagar suas dívidas de jogo, envolvendo o outro em
seu plano para roubar o vagão que coleta o dinheiro
do metrô. Eles contam com a ajuda do chefe corrupto, mas há uma bela policial que pode estragar tudo.
A Grande Muralha
(The Great Wall) 14h45, na Globo, EUA, 2016.
Direção de Yimou Zhang. Com Willem Dafoe, Matt
Damon, Pedro Pascal, Jing Tian. William e Tovar
são dois mercenários que, depois de escaparem do
ataque de uma criatura misteriosa, se encontram
acidentalmente aos pés da Grande Muralha.
Kong: A Ilha da Caveira
(Kong: Skull Island) 16h15, na Globo, EUA/
Vietnã, 2017. Direção de Jordan Vogt-Roberts. Com
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson,
John C. Reilly. Bill tenta obter a verba necessária
para bancar uma expedição a uma ilha perdida. Ele
acredita que lá existam monstros, mas precisa de
provas concretas.
No Limite do Amanhã
(Edge Of Tomorrow) 23h25, na Globo, Austrália/
EUA, 2014. Direção de Doug Liman. Com Jonas Armstrong, Emily Blunt, Tom Cruise, Brendan Gleeson,
Bill Paxton, Tony Way. Quando a Terra é tomada por
alienígenas, Bill Cage é obrigado a ir para a linha
de frente no confronto final. Inexplicavelmente, ele
acaba preso no tempo.
Guerra Urbana
(Urban Warfare) 23h30, na Bandeirantes, EUA,
2011. Direção de Keoni Waxman. Com Steven
Seagal, Alex Mallari Jr. Kane e sua equipe vivem
um dilema caótico. De um lado a máfia russa quer
entrar no mercado negro de venda de diamantes o
que aumenta o número de mortes na cidade e do
outro um perigoso estuprador em série faz vítimas
e mais vítimas.
Alemão
(Alemão) 01h05, na Globo, Brasil, 2014. Direção
de José Eduardo Belmonte. Com Caio Blat, Gabriel
Braga Nunes, Mihem Cortaz, Antonio Fagundes,
Marcelo Melo Jr., Otavio Muller, Cauã Reymond.
Cinco policiais trabalham infiltrados no Complexo
do Alemão. Desmascarados pelos traficantes, eles
agora estão presos e aguardam o seu destino.
O Guardião 3: A Maldição do Cálice de Judas
(The Librarian III: The Curse Of The Judas Chalice) 02h30, na Bandeirantes, EUA, 2008. Direção
de Noah Wyle. Com Stana Katic, Bruce Davison. O
jovem bibliotecário Flynn Carsen tem que resgatar
o cálice de Judas que os vampiros querem utilizar
para ressuscitar o temido Conde Drácula. Com a
ajuda de uma bela cantora, ele tenta impedir que
os vampiros dominem o mundo.
A Lista
(The Hit List) 02h40, na Globo, EUA, 2011. Direção de William Kaufman. Com Cuba Gooding Jr, Cole
Hauser, Jonathan Lapaglia, Ginny Weirick, Drew
Waters, Sean Cook. Allan recebe a visita de Jonas,
um matador de aluguel que se oferece para matar
cinco pessoas para ele. Allan leva na brincadeira,
mas a proposta era séria.

Retribua as atenções que receber e
reorganize seu dia a dia, fazendo um
bom planejamento. Se tiver oportunidade, faça coisas diferentes para
passar seu tempo, de preferência,
com a família.

Libra
Procure controlar de modo rápido e
objetivo, as oposições e obﬆáculos
que possam surgir. Se usar o bom
senso e a empatia, antigas desavenças poderão ser solucionadas.

Touro
Encare os novos desafios como
oportunidade de moﬆrar o que tem
de melhor. Continue inovando, ousando e queﬆionando. Marque sua
presença e não ligue para críticas sem
fundamentos.

Escorpião
Para por um ponto final nas desavenças, aja com muita tranquilidade. As
palavras certas virão à sua boca sem
esforço. Mas não abuse do discurso.
Semeie e cultive a paz e o amor por
onde andar.

Gêmeos
Confie em si mesmo procurando
compreender o seu valor profissional,
relacionando-o ao bem que poderá
causar ao seu semelhante no futuro.
Leia e penetre nos assuntos para
realmente melhorar o seu intelecto.

Sagitário
Eﬆude e escreva o que for importante, para não esquecer. Na hora
de comprar, pechinche, pois poderá
conseguir bons descontos. Não tenha
medo de expor suas opiniões, mas vá
com calma.

Câncer
Tenha ações mais objetivas no seu
dia a dia. Aja de forma organizada e
independente. Pendências devem ser
eliminadas agora. Esqueça a preguiça
e a vontade de adiar. Seja coerente
em suas ações.

Capricórnio
Tenha disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Cuidado
para não eﬆragar o que conquiﬆou
por causa dos ciúmes e do orgulho
exagerado. Eﬆude para ter ideias
novas e originais.

Leão
Se souber aproveitar as boas oportunidades, sua vida financeira vai
melhorar baﬆante. Se eﬆiver triﬆe,
uma boa conversa com alguém compreensivo poderá animá-lo.

Aquário
O dinheiro precisa durar até o fim de
cada mês. É essencial fazer orçamentos e segui-los. Não deixe a peteca cair
só porque mudou de humor. Deixe as
pessoas se aproximarem.

Virgem
Assumir para si a responsabilidade
pela felicidade dos outros, além de
irreal, é injuﬆo com você mesmo.
Ninguém parecerá muito satisfeito
emocionalmente sempre, e isso não
lhes diz respeito.

Peixes
Suas energias poderão ser empregadas com resultado. No entanto,
evite assumir compromissos contra
os seus interesses, mesmo que seja
para agradar alguém. Com certeza,
dias melhores virão.
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IBELEZA

Boxe gera boa forma, bem estar,
corpo deﬁnido e perda de calorias
Mexer o esqueleto é o remédio para todos os males.
Bem, a afirmação talvez seja
exagerada, mas a verdade é
que o corpo humano foi feito
para se movimentar. Por vários motivos, nos rendemos
à “imobilidade” e é verdade
também é que nos mexemos bem pouco. Claro que
existem as exceções, existe
pessoas que priorizam os
exercícios físicos na sua
rotina e certamente colhem
os benefícios disso.
Entre as inúmeras opções, as quais vão desde
uma simples caminhada até
as modalidades oferecidas
pelas academias e que precisam de acompanhamento
profissional, as Artes Marciais Múltiplas – ou simplesmente MMA – ganham cada
vez mais adeptas.
Já faz tempo que o boxe
deixou de ser exclusividade
dos homens e as mulheres
decidiram subir na lona
e dar socos também. Não
somente para competir profissionalmente, mas uma
grande maioria quer mesmo
é lutar para sua saúde e
beleza.
Inserido na grade de aulas das academias por contribuir rapidamente para
a perda de calorias e para
melhorar o condicionamento físico, o boxe “caiu como
uma luva” para as pessoas
que preferem as atividades mais dinâmicas do que
as tradicionais aeróbicas
oferecidas pelos professores de Educação Física. A
resistência das mulheres
contra a luta foi nocauteada
pelos muitos benefícios que
a prática desse esporte traz.
Os entendidos neste assunto explicam que por ser
uma atividade de intensidade moderada, mas de
longa duração, o pugilismo

Molda o corpo da mulher
O esporte auxilia a moldar o corpo da mulher, mas sem deixá-lo musculoso, define braços, pernas, panturrilhas, abdômen e bumbum,
além de afinar a cintura e corrigir a postura.
Quando se fala em boxe, logo é associado ao
famoso saco de areia, no qual o praticante dá
socos; esmurrar pode ser um grande alívio para
o estresse e tensão pré-menstrual.
Não é demais lembrar, que é fundamental
procurar academia e profissionais competentes
no assunto para que o treino seja compatível
com seus objetivos e tipo físico. As adeptas
devem seguir as recomendações destes profissionais e usar luvas e roupas adequadas
ao esporte. Além disso, é bom procurar uma
avaliação médica geral para checar como estão
as articulações, se não existe nenhuma lesão
nos joelhos ou coluna que impeçam a prática do
esporte. Se você gostou da ideia, procure uma
academia e converse com profissionais da área.
Cuide de você e de sua saúde que a beleza virá
naturalmente. Da Redação/GB Edições
melhora a resistência cardiovascular e diminui consideravelmente a pressão
arterial sanguínea. Além
disso, para a realização
das técnicas é necessária
muita coordenação motora
e agilidade, proporcionando, assim, uma melhora
nessas capacidades físicas.
Por se tratar de uma aula
em grupo, o boxe também
auxilia na socialização
por meio dos constantes
diálogos com o professor e
na ação da prática com os
colegas de aula. Sem contar
que o bom alongamento,
necessário no começo e no
final das aulas, aumenta a
capacidade de flexibilidade
de cada um.
As academias adaptaram as aulas de boxe a fim
de torná-lo uma modalidade
que busca a qualidade de
vida a partir de uma atividade física relacionada ao

desporto. Nada a ver com
luta ou competições.
Pode-se dizer que o boxe
popularizou-se ainda mais
depois que foi incluído nos
Jogos Olímpicos realizado
em Londres em 2012, e foi a
última modalidade a aceitar
mulheres na competição.
E quais são os benefícios
do boxe para as mulheres?
Como qualquer outro
esporte, o boxe faz bem à
saúde, ajuda a melhorar os
níveis de estresse, queima
calorias e mantém a musculatura definida, moldando o
corpo feminino.
A prática do boxe estimula a agilidade, melhora
a concentração e o sistema cardiorrespiratório. Os
especialistas no assunto
garantem que se pode perder até mil calorias durante
uma hora de prática, lembrando que cada organismo
reage de uma maneira.

O boxe é ideal para quem busca bem estar e corpo definido. GB Imagem

Ministério da Saúde alerta sobre Saúde e Rotary Club atuam para ampliar vacinação contra a poliomielite
Ele enfatizou o engajaA Secretaria de Estado da melhorar os índices da cober- da Saúde, Beto Preto.
uso de máscara e protetores
“Sabemos que em meio mento histórico do Rotary
Saúde e os Rotary Clubs Inter- tura vacinal no Estado.
vão trabalhar juntos
“Nos últimos anos temos à pandemia da Covid-19 a Club Internacional para a
faciais em crianças de até 2 anos nacionais
para intensificar as ações de visto uma diminuição na pro- população está preocupada erradicação da poliomielidivulgação e conscientização cura por vacinas, provavel- com a procura pela vacina que te. “Sem dúvida alguma, a

Diante da emergência de
saúde pública mundial causada pela Covid-19, muitas
medidas de precaução vêm
sendo tomadas. No entanto,
algumas condutas precisam
de atenção especial, entre
elas, o uso indevido de máscaras e protetores faciais
em bebês recém-nascidos e
crianças até dois anos.
Nos primeiros anos de
vida, é preciso ter cautela na
utilização destes equipamentos de proteção individual.
Isso porque, para bebês e
crianças, o uso inapropriado
de barreiras faciais oferece
risco de asfixia, estrangulamento e morte por engasgo
– já que um bebê não tem
capacidade motora para
retirar a proteção em caso de
refluxo. Além disso, o uso de
coberturas faciais pode comprometer a amamentação, já
que as mães podem encontrar dificuldades na remoção
e recolocação do protetor
facial (faceshield) ou máscaras na criança.
Nos casos dos recém-nascidos, é importante ressaltar
que a Organização Mundial
da Saúde (OMS), em suas
recomendações, não menciona ou recomenda o uso
de protetores faciais. Os
cuidados na proteção aos
recém-nascidos, para evitar
a contaminação pelo coronavírus devem ser realizados
conforme as orientações
abaixo:
- Evitar visitas sociais domiciliares à mãe e ao recémnascido. Caso aconteçam,
manter o distanciamento,
uso de máscara e higienização dos adultos, de acordo

com as recomendações.
- Evitar contato público
desnecessário, limitando
assim a exposição do recém-nascido ao vírus, especialmente em lugares com
aglomerações;
- Manter as precauções de
contato como higienização
de mãos e as recomendações
do uso de máscaras para
pais e cuidadores em contato com a criança ao sair
de casa para o seguimento
na Atenção Primária, como
imunizações ou consultas;
- Evitar manuseio do
recém-nascido por muitas
pessoas, enfatizando a lavagem das mãos com água
e sabão ou álcool gel 70%
para cuidadores (incluindo
irmãos) antes de tocar o
bebê e o uso de máscaras,
caso tenham sintomas ou
contato com pessoas com
síndrome gripal;
- Mães com sintomas respiratórios ou que tenham
contato domiciliar com pessoas com síndrome gripal
devem usar máscara durante
os cuidados e durante toda
a amamentação e atentar a
lavagem frequente das mãos;
- Promover rotineiramente a limpeza das superfícies
tocadas com recorrência,
como maçanetas, interruptores de luz e equipamentos
eletrônicos (especialmente
celulares);
- Assegurar que o ambiente onde
a criança permanece
Associado:
esteja livre do tabaco e
- Manter a vacinação das
pessoas em contato próximo
com a criança conforme
orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

sobre a necessidade de vacinação contra a poliomielite
no Paraná. O tema foi abordado nesta quinta-feira (5)
em videoconferência com os
governadores dos clubs de
Curitiba, Londrina, Maringá
e Foz do Iguaçu. O objetivo é

mente devido ao crescimento
das campanhas antivacinação
e das fakenews em todo o
mundo. Sendo assim, é muito
importante que o Estado una
forças para intensificar a vacinação em todas as regiões”,
afirmou o secretário estadual

previna a infecção pelo novo
coronavírus, mas queremos
ressaltar que existem doenças
que podem voltar a circular
por falta de vacinação, como
foi o caso do sarampo, por
exemplo”, acrescentou o secretário.

referência no combate e na
erradicação da doença é e
continua sendo fundamental.
Por isso, o apoio da entidade
é fundamental para esse
enfrentamento que estamos
fazendo, de ampliar a cobertura vacinal”.
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE
11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

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

CORSA SEDAN
1.4 PREMIUM
08/09, prata completo,
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
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.

99976-0563

FORD
FORD
FIESTA
TITANIUM
2017, completo, automático,
branco R$ 36.000,00 + 31
parcelas de R$ 708,00 .
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS

KOMBI 1.4
BRANCA
2014,
envidraçada,
90.000km, R$ 35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

POLO 1.6 18/18

COROLLA ALTIS
18/18
Preto, 90.000 km, R$
90.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CASAS
CASAS

COROLLA XEI
18/19
Branco, 35.000 km R$
89.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
2001
automático, completo, cinza,
R$ 16.500 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

ONIX LTZ 1.4

GOL 1.0 2003/04
Prata, 4 portas,R$ 12.500,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

4X4, dupla, prata, completa.
R$ 62.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)

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

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

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

S10 EXECUTIVA
11/11

GOLF 1.6
2004/2004

GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

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

B4

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

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.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

COBALT 1.8 LTZ AT

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 64.900,00

EQUINOX PREMIER

18/19

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 137.900,00

PRISMA 1.4 ADVANTAGE

19/19

BRANCO COMPLETO, AUT

R$ 58.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

18/18

VERMELHO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

SPIN 1.8 ACTIV 7

18/19

PRETO

COMPLETO, AUT, 7 LUGARES

R$ 72.900,00

TRACKER 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 59.900,00

18/18

CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS

TRACKER 1.4T PREMIER

R$79.900,00

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

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

TERRENOS
VENDO
TERRENO

Lote urbano, ótima topograﬁa,
Lote 9-A, Quadra 27, 6

m frente, 30 m de lateral,
área do terreno 180 m2,
Jardim Belvedere, Rua
Montes Claros, ao lado
do número 2268. R$
85.000,00. Fone: 44
3622-1191 e 98863-2323

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.

APARTAMEN
APARTAMENTOS
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!

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:

R$ 450.000,00

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
R$ 380.000,00

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

R$ 380.000,00

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$ 1.200.000,00
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.

B5

VEndAS
Terrenos:
R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.
LOCAÇÕES
Residencias:
R$ 1.100,00
Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 153 m², e construção de aprox.
97 m², localizada na Travessa Ingá, 3604,
Jd Itapuã, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, garagem e área
de serviço com churrasqueira.
LOCAÇÕES

LOCAÇÕES
Apartamentos:

Comercial:

R$ 3.000,00

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$ 24.000,00

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

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

VEndAS

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

Residencias:
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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.

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
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).
VEndAS
Residencias:

VEndAS
Residência:

VEndAS

Terrenos:

VEndAS

R$ 1.300.000,00

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

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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.

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.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 7.000,00
Sala Comercial localizada na Av. Maringá, 5404, esq. com R. José Honório
Ramos - Zona II, com aproximadamente 490,00 de terreno e 350,00 m²
de construção. *Estacionamento com 5 vagas para carro, e 3 vagas para
moto. + seguro

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

LOCAÇÕES

Apartamento na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140 - Zona I - Ed. Liberty
- apto 203 - R$ 1280,00 + condomínio, sendo: 01 Suíte, 01 quarto,
sala, sacada, cozinha com armários,
exaustor; bwc social, área de serviços
e 01 vaga na garagem. Condomínio
com playground, academia e sauna.
+ Cond.+ seguro

Comercial:

Apartamentos:

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

LOCAÇÕES

Comercial:

R$ 850,00

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

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:

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

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$ 175.000,00

R$ 2.450,00

Ed. Villa Lobos, apto 62, com área total de aprox. 208 m² e área privativa
de aprox. 126 m², localizado na Av.
Rio Branco n° 3569, Zona I, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e jardim
suspenso, área de serviços e 02 vagas
de garagem. *CONTÉM MÓVEIS PLANEJADOS* Cond.+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:

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 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$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av.
Presidente
Castelo
Branco,
4293,
Zona
VI.
+
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro

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.

Veículos
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I Modelo

Fiat apresenta Mobi 2021 renovado, ainda
mais robusto e com nova versão Trekking
Compacto no tamanho,
mas grande nas qualidades e, acima de tudo,
confortável e muito econômico no consumo de
combustível, o Fiat Mobi
chegou à linha 2021 com
muitas novidades.
Com mais de 215 mil
unidades vendidas desde
seu lançamento, a proposta do subcompacto
se mostrou acertada e,
com a nova gama, a Fiat
apresentar um portfólio
que atende a todas as necessidades dos clientes.
Um dos destaques fica
com a nova versão aventureira Trekking. Ela se
junta às configurações
Easy e Like para oferecer ao consumidor uma
solução inteligente de
mobilidade urbana, principalmente nas grandes
metrópoles do país, com
muito estilo.
Depois da Nova Strada
e do hatchback Argo, agora é a vez do Mobi embarcar na nova era da Fiat ao
se alinhar ao movimento
de Rebranding de marca.
Assim, o modelo recebeu o
Logo Script e a Fiat Flag
na grade frontal, que conferem nova personalidade
ao veículo.
O Mobi 2021 levou também para seu interior a

nova identidade da marca.
O Logo Script está no
centro do volante e na
chave. Já a Fiat Flag está
presente no revestimento
do câmbio, deixando clara
a italianidade da marca.
A renovação visual do
Mobi entrega linhas mais
modernas com novos para-choques dianteiros,
nova moldura na caixa de
rodas, pintura lateral inferior e novas calotas para
a versão Like. A robustez
do modelo fica também
evidente com maior altura livre do solo entre os
eixos, agora em 190 mm, e
o maior ângulo de entrada
da categoria, com 24º, permitindo a ele transpor com
desenvoltura obstáculos
como valetas, lombadas
e buracos que o asfalto
ruim das grandes cidades
apresenta.
A configuração topo de
gama Trekking conta com
dose extra de aventura e
jovialidade. Ela incorpora
as mudanças da versão
Like e investe ainda mais
em estilo e funcionalidade: Barras longitudinais
de teto, que ampliam a
altura e deixam o carro
mais imponente; Teto bicolor com logo alusivo à
versão e adesivo no capô,
ambos itens exclusivos

no segmento; Calotas escurecidas com desenho
exclusivo ou rodas de
liga leve de 14 polegadas;
Retrovisores com pintura “black piano”; Faixas
laterais e maçanetas pintadas na cor do veículo;
Novos tecidos exclusivos
com costura laranja; Novo
adesivo na tampa traseira
e nova identificação da
versão.
Essas mudanças realçam atributos do modelo,
como a percepção de qualidade da cabine e o design
diferenciado perante seus
concorrentes, ampliando a
sensação de conforto e garantindo um ambiente de
bom gosto e esportividade.
Com foco na praticidade, o modelo facilita a entrada e a saída de passageiros pelo grande ângulo
de abertura das portas
traseiras (75 graus). A facilidade de acesso é complementada pelo amplo
vão de entrada, tanto na
frente como atrás. E uma
vez acomodado, lugares
para espalhar pequenos
objetos não faltam: no console central e nas portas
dianteiras, com opções
de porta-óculos acima da
porta do motorista e até
console de teto com espelho (convexo) auxiliar.

Essas mudanças realçam atributos do modelo, como a percepção de qualidade da cabine
e o design diferenciado perante seus concorrentes

Um veículo conectado
Com a nova geração da central
multimídia, o Mobi passa a oferecer
o sistema de infoentretenimento
mais moderno da categoria. O
UConnect 7” equipa as picapes Toro
e Nova Strada, colocando assim o
subcompacto um nível acima dos
concorrentes em conectividade.
Com uma tela sensível ao toque

LOCAÇÕES

VENDAS
APARTAMENTO 12 - 1º ANDAR - ED. PRIMAVERA
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RESIDÊNCIAS

de sete polegadas, traz recursos
importantes como Apple Carplay
e Android Auto com projeção sem
fio (wireless), e pode parear dois
smartphones. Desenvolvido no país,
a central é intuitiva, funcional e
amigável, melhorando de maneira
significativa a experiência do usuário com o veículo.

SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA
VALOR: R$ 1.600,00
Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área de
serviço e churrasqueira.

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

APARTAMENTO 02 | 2º ANDAR
EDIFÍCIO ANA LUIZA SÃO PAULO/SP
Rua Padre Antônio Thomaz, 279, esq. com a Rua
Embaixador Leão Veloso - no 19º subdistritoPerdizes. Direito a uma vaga indeterminada na
garagem do subsolo. Localizado ao lado do
Allianz Parque. Contendo: 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, Área de Serviço.

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

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

2 quartos | Sala | Cozinha | BWC | Garagem | Rua Aricanduva, 4254
ÁREA PRIVATIVA

TOTALMENTE

A 200MTS DA AV.

VALOR R$

54,11m

REFORMADO

PARANÁ

185.000,00

2

AV. DUQUE DE CAXIAS ÁREA NOBRE DA CIDADE PRÓXIMO
CIDADE CANÇÃO E PREFEITURA

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.
CONSULTE PELO WHATSAPP (44)99172-6911
EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com Aproximadamente
292,79m², com 03 vagas de garagem privativas cobertas.

VALOR: R$ 4.500,00

Contendo: 01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suíte, sala,
home office e demais dependências.
ÁREA PRIVATIVA

ALTO PADRÃO DE

GARAGEM PARA

VALOR R$

EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 310, com Aproximadamente 72,42m²
3º Andar, Sol da Manhã.

286,92m2

QUALIDADE

4 VEÍCULOS

1.700.000,00

VALOR: R$ 1.800,00

PARQUE VITÓRIA RÉGIA - PRÓXIMO AO SAMU E UEM

OUTROS
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX
VALOR: R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV. Em
frente a Praça Miguel Rossafa.

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

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

Rua Francisco Pontes, 1873. Contendo: 01 suíte, 02
dormitórios, espaço gourmet com churrasqueira, etc.
ÁREA PRIVATIVA

TERRENO COM.

MORE PRÓXIMO AO

VALOR R$

100,00m

180,00m

SAMU E UEM

270.000,00

2

2

ÁREA PRIVATIVA

1 VAGA DE

AO LADO DO ALLIANZ

VALOR R$

134,23m2

GARAGEM

PARQUE

890.000,00

