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TANQUE DE PEIXES ILEGAL - Um tanque para criação de peixes junto com um
chiqueiro usado na criação de porcos foi flagrado na semana que passou pela
Polícia Ambiental em Umuarama. Um dos problemas é que as criações estavam
em uma Área de Preservação Permanente no parque San Marino. Página A6
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ANTIGA AVENIDA MALTA TEM NOVA FASE - Operários da construtora responsável
pela implantação da Av. Frei Orlando Busato (antiga Av. Malta), entre o Jd Firenze e o
Pq Dom Bosco, iniciaram a preparação do solo para o último trecho de pavimentação,
ligando a parte já executada à Estrada Bonfim na saída Maria Helena. Página A7

Quantidade e data da vacinação em
Umuarama e região são uma incógnita
A semana que começa neste domingo será decisiva para o início
da vacinação contra a covid-19.
Em Umuarama e região, as autoridades dizem que a estrutura
está sendo preparada e a expectativa fica pelo envio das doses
que ainda não tem data definida.
O prefeito de Umuarama, Celso
Pozzobom, diz que a cidade tem
mais de 20 unidades de saúde
prontas para aplicar a vacina.
“Mas falta o principal, a vacina”,
comenta. Mais insumos chegam
neste domingo à região.

CHICO XAVIER

Casa de Apoio
vira ponto de
amparo para
pacientes
Página A4
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Governo diz
que está tudo
pronto para o
Enem ocorrer

Meta no Paraná
é vacinar 4
milhões até o
mês de maio

Página A2
UMUARAMA

Caminhões carregados de insumos para a vacinação saíram ontem de Curitiba e um deles chega neﬆe domingo a Umuarama
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Av. Castelo
Branco terá
rede maior
de drenagem
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Especialista
dá dicas
para evitar
acidentes
de trabalho
A semana que passou foi marcada em Umuarama pela morte
de um trabalhador em silo cheio
de grãos. E o assunto chama
a atenção para a importância
da segurança no trabalho. O
engenheiro Enoque Gomes da
Silva falou sobre o assunto ao
Ilustrado e dá algumas dicas
para empresas e trabalhadores.
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Sinal vermelho foi furado 25 mil vezes em 2020 em Umuarama
Em 2020, pelo menos 25 mil umuaramenses furaram o sinal vermelho nas ruas da cidade correndo o risco de provocar mais acidentes. Os dados são da Umutrans e refletem flagrantes ocorridos em apenas 15 pontos da área central onde estão instalados os
‘furões’ ou controladores de avanço de sinal. Os números mostram significativo aumento em relação ao ano anterior. Página A6
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SOB A PANDEMIA

Governo diz que está tudo pronto para
a realização do Enem 2020 neste domingo
Brasília (Ag BR) - O Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2020 começa a ser aplicado neste domingo (17)
para milhões de estudantes em todo o país. Este ano,
por causa da pandemia, os estudantes terão que seguir
uma série de regras e, caso tenham sido diagnosticados
com covid-19 ou apresentem sintomas da doença ou de
outras doenças infectocontagiosas, devem comunicar o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) pelo telefone 0800-616161 e não
precisam comparecer ao exame. Eles poderão fazer o
exame na reaplicação, nos dias 23 e 24 de fevereiro.
Antes de sair de casa, os participantes devem conferir
os locais onde farão as provas, no Cartão de Confirmação
de Inscrição, na Página do Participante. Embora não seja
obrigatório, a recomendação é que levem o cartão para
a necessidade de verificar alguma informação até a hora
da aplicação.
Caso necessitem comprovar a participação no exame,
os estudantes podem, também na Página do Participante,
imprimir a chamada Declaração de Comparecimento
para cada dia de prova, informando o CPF e a senha. A
declaração deve ser apresentada ao aplicador na porta da
sala em cada um dos dias. Ela serve, por exemplo, para
justificar a falta ao trabalho.
Para fazer o exame alguns itens são obrigatórios. Este
ano, além do documento oficial de identificação com foto
e da caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em
material transparente, itens obrigatórios também nos
exames anteriores, a máscara de proteção facial passa
a integrar essa lista. Os participantes que não estiverem
com máscara de proteção facial não poderão ingressar
no local de prova.

É recomendado que os participantes levem máscaras
extras para trocar durante a prova. Haverá nos locais de
prova álcool em gel para que os estudantes higienizam
as mãos, mas é permitido que os participantes levem seu
próprio produto caso desejem.
Como a prova é longa, é também recomendado que os
candidatos levem lanche e água e/ou outras bebidas, com
exceção de bebidas alcoólicas que não são permitidas e
podem levar à eliminação do candidato.
Primeiro dia de prova
Neste domingo, os participantes fazem as provas objetivas de linguagens e ciências humanas, com 45 questões
cada, e a prova de redação.
Os portões serão abertos às 11h30. Os estudantes
podem entrar no local de prova até as 13h, no horário de
Brasília. As provas começam a ser aplicadas às 13h30. Os
candidatos terão 5 horas e 30 minutos para resolver as
questões. A prova termina às 19h.
O exame continua no próximo domingo, dia 24, quando
serão aplicadas as provas de ciências da natureza e de
matemática.
Ao todo, cerca de 5,8 milhões de estudantes estão
inscritos para fazer as provas. O Enem 2020 terá uma
versão impressa, nos dias 17 e 24 de janeiro, e uma digital,
realizada de forma piloto para 96 mil candidatos, nos dias
31 de janeiro e 7 de fevereiro.
Amazonas
O Enem será aplicado em todo o território nacional,
com exceção do Amazonas, em razão da calamidade
provocada pela pandemia de covid-19.

Defensoria entra com pedido para anular
decisão que mantém Enem neste domingo
São Paulo (AE) - A Defensoria Pública da União
entrou neste sábado, 16, com um pedido de anulação
da decisão que manteve as datas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) - marcado para domingo, 17, e
dia 24. Até o fechamento desta edição, a decisão ainda
não era conhecida.
De acordo com a Defensoria, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela realização das provas, não teria como garantir
o cumprimento dos protocolos sanitários criados por eles
mesmos e “ainda induziram a Justiça Federal da 3ª Região
a erro, prestando informações inverídicas que vieram a
subsidiar as decisões de indeferimento dos pedidos de
adiamento, em 1ª e 2ª instância”.
Ainda de acordo com a Defensoria, reportagens sobre a
realização do Enem trouxeram inúmeros relatos de que a
ocupação de muitas das salas será bem superior aos 50%
da capacidade, percentual com que o próprio Inep havia

se comprometido. “Na maioria desses casos, a ocupação
é de cerca de 80%, muito acima de um número prometido.
Esperamos que a decisão seja revertida ou fundamentada
de outro modo”, disse ao Estadão o defensor João Paulo
Dorini.
Aplicadores do Enem relataram planos de ocupação
superior a 30 estudantes nas salas onde a prova será
realizada neste domingo, 17. Um dos comunicados aos
quais o Estadão teve acesso, por exemplo, inclui a previsão
de alocar em uma escola 32 candidatos em espaços com
capacidade para 40 alunos - redução abaixo do patamar
de 50% prometido pelo Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC).
A Defensoria vem contestando o cronograma do Enem
desde a publicação do seu edital, em março. No início, a
contestação foi baseada no argumento de desigualdade
educacional e na falta de meios para que a maioria dos alunos pudesse realizar a prova em igualdade de condições.

Senacon adotas medidas para combater
comércio de vacinas falsificadas
Brasília - A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública deu
início às medidas de combate à comercialização de vacinas
falsificadas contra a covid-19. A prática de venda dessas
supostas vacinas foi comunicada pelo Procon de São Paulo.
De acordo com o secretário executivo do Comitê Nacional de Combate à Pirataria, vinculado à Secretaria
Nacional do Consumidor, Guilherme Vargas, disse que a
questão é urgente. “Avaliamos a urgência do tema e acionamos a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]
e as outras pastas do para estabelecer estratégia conjunta
para garantia a saúde e a segurança dos consumidores
brasileiros”.
Com a atuação conjunta, ações de fiscalização e de
repressão serão realizadas. Está em estudo a possibilidade de elaboração de campanhas de conscientização dos
consumidores e veiculação de alertas nas mídias sobre os

riscos da comercialização de vacinas falsificadas contra
a covid-19.
Com a expansão do comércio eletrônico, especialmente
durante a pandemia, a comercialização de produtos pirateados no meio digital já é de conhecimento do comitê de
combate à pirataria, que atua em conjunto com as polícias
e Receita Federal.
A Senacon e a presidente do Conselho Nacional de
Combate à Pirataria, Juliana Domingues, alerta sobre o
perigo na aquisição de vacinas falsas. “A comercialização
de vacinas falsificadas expõe a enorme risco a saúde e a
segurança do consumidor, pois são produtos fraudulentos
e sem qualquer eficácia comprovada. As autoridades
sanitárias ainda não liberaram a comercialização de vacinas no Brasil, o que demonstra que sites que oferecem
o produto podem estar tentando captar dados pessoais e
bancários dos consumidores”, disse.
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Coluna Ilustradas
Farmacêutica brasileira
entra com pedido para uso
emergencial da Sputnik V
O Grupo União Química e o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (RDIF, da sigla em
inglês) protocolaram junto à Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) um pedido para
uso temporário emergencial da vacina Sputnik V
no Brasil. O imunizante russo foi o primeiro contra
covid-19 a ser registrado no mundo, ainda em
agosto. A empresa já havia acertado nesta semana
a parceria com o RDIF para o fornecimento de 10
milhões de doses da vacina, que serão entregues
no primeiro trimestre de 2021, com início já em
janeiro. Como parte do acordo, a RDIF deve
facilitar a transferência de tecnologia e fornecer
biomateriais para o começo da produção no País.
“A Sputnik V, amplamente utilizada e aprovada
por vários países no mundo, será produzida
em nossas fábricas de Brasília e de Guarulhos,
através de acordo de transferência de tecnologia
firmado entre a companhia e o RDIF. A União
Química entende que com o avanço da pandemia
no Brasil e no mundo, todos os esforços, seja do
setor público ou do setor privado, deverão ser
empenhados de forma a combater a pandemia da
covid -19, inclusive com ações extraordinárias e
excepcionais em razão da urgência e relevância
que o momento exige”, disse a empresa. A Sputnik
V já foi aprovada em emergência por Argentina,
Bolívia, Argélia, Sérvia e Palestina. Segundo o
anúncio, funcionários brasileiros da Embaixada
na Rússia já estão sendo vacinados. Kirill Dmitriev, CEO do RDIF, e Fernando De Castro Marques,
presidente da União Química, debateram a possibilidade de propor aos outros países membros do
Brics (Índia, China e África do Sul) a criação de
uma força-tarefa para combater a covid-19 e pela
cooperação na obtenção de imunizantes.

Bolsonaro não deve
mais barrar a Huawei
no leilão do 5G no Brasil
Sob pressão, o governo Jair Bolsonaro não
deve barrar a Huawei do leilão do 5G do Brasil,
informa o jornal O Estado de S. Paulo. Segundo
fontes do Palácio do Planalto e do setor de telecomunicações, o banimento da empresa chinesa
provocaria um custo bilionário com a troca dos
equipamentos, e ficou ainda mais improvável com
a saída do aliado Donald Trump da Casa Branca
neste mês. Um auxiliar do presidente disse que o
discurso ideológico contra a empresa chinesa deve
ser frustrado na prática. Assim como foi no caso
da vacina Coronavac, feita pela chinesa Sinovac,
com o Butantan, ligado ao governo de São Paulo,
chefiado por João Doria, principal adversário
político do presidente. Depois de idas e vindas,
o Ministério da Saúde incluiu o imunizante no
programa nacional. A tecnologia 5G é a quinta
geração das redes de comunicação móveis. Ela
promete velocidades até 20 vezes superiores ao
4G e permite consumo maior de vídeos, jogos
e ambientes em realidade virtual. O leilão está
previsto para o fim do 1.º semestre, e o edital deve
ser aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em fevereiro.
Apenas empresas de telecomunicações poderão adquirir as frequências - como se fossem
rodovias no ar em que o sinal será transmitido.
A infraestrutura, no entanto, é fornecida primordialmente pela Huawei, pela sueca Ericsson e
pela finlandesa Nokia. Só um decreto presidencial
poderia banir qualquer empresa.

Bloco de Lira tem mais
confirmação de apoio
partidário
Ainda faltam 70 votos para os deputados
dos partidos que sustentam a candidatura de
Arthur Lira (PP-AL) ao comando da Câmara dos
Deputados declararem individualmente o apoio
assegurado por seus líderes, mas o total até agora,
de 65%, supera com ampla margem a fidelidade
do bloco adversário, liderado por Baleia Rossi
(MDB-SP). De acordo com o placar do Estadão, o
candidato do atual presidente da Casa, Rodrigo
Maia (DEM-SP), tem, por enquanto, 39% dos 275
votos prometidos pelos aliados. A enquete revela
que o Patriota supera até mesmo PP e MDB quando
o assunto é fidelidade partidária. Fechado com
Lira, o partido declarou seus seis votos em favor
do candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Republicanos também avança nos votos
públicos para o deputado de Alagoas, assim como
o PL, dono da terceira maior bancada da Casa.
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Prefeito diz que Umuarama tem estrutura
para a vacinação. Só falta a chegada das doses
Umuarama – O início da
vacinação em Umuarama
e cidades da região ainda é uma incógnita, pois
depende, acima de tudo,
da definição de quantas
doses serão enviadas para
a 12ª Regional de Saúde
distribuir aos 21 municípios
integrantes e quando essas
doses chegarão. Para o
prefeito de Umuarama,
Celso Pozzobom, tudo está
na dependência da chegada
da vacina. “A gente tem
estrutura e está recebendo
insumos do Governo Estadual, mas não sabe quando
chega o essencial que é a
vacina”, comentou.
Segundo Pozzobom, se
a cidade de Umuarama recebesse vacinas e insumos
para toda a população, as
24 unidades básicas de
saúde teria condições de
vacinar todos em poucos
dias. Mas a realidade se
apresenta bem diferente.
Inicialmente, o Governo
Estadual tinha expectativa
de receber 100 mil doses da
vacina desenvolvida pela

Universidade de Oxford e
pelo Laboratório AstraZeneca, produzidas na Índia,
mas a aquisição do Governo
Federal fracassou. Agora, a
espera é por 200 mil doses da
Coronavac, produzida pelo
laboratório chinês Sinovac
em parceria com o Instituto
Butantan de São Paulo. A
previsão era aplicar as primeiras doses na próxima
quarta-feira, mas o plano
pode ser alterado. Neste
domingo a Anvisa deve se
pronunciar sobre a aprovação ou não do uso da vacina
no Brasil.
Se for confirmado o envio
de 200 mil doses da Coronavac ao Paraná, essa quantidade terá de ser distribuída
entre as 22 regionais de saúde, podendo caber menos
de 10 mil doses para cada
regional, dependendo da
população. Isso leva a crer
que o número de imunizante
para cada município será
muito pequeno, suficiente
para atender apenas as
pessoas dos grupos de risco
muito alto. E sobre as de-

Butantan e Fiocruz já
apresentaram à Anvisa
100% dos documentos
das vacinas
Brasília (AE) - O Instituto Butantan e a
Fiocruz já entregaram à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 100% dos
documentos necessários para liberação do uso
emergencial das vacinas contra a covid-19 no
Brasil. A diretoria colegiada da Anvisa fará
reunião neste domingo (17) para decidir sobre
a liberação ou não da Coronavac e da vacina
Oxford/AstraZeneca, cujos imunizantes serão
distribuídos no País por Butantan e Fiocruz,
respectivamente.
Nos últimos dias, a Anvisa ainda cobrava
a apresentação completa de documentos
para avaliação. Neste sábado (16), conforme
dados atualizados do painel da agência sobre
andamento da análise das vacinas, 44,86% dos
documentos da Coronavac já haviam sido analisados, enquanto 55,14% estavam em análise. No
caso da vacina de Oxford/AstraZeneca, 49,45%
do processo estava concluído e 50,55% estava
pendente.
O Ministério da Saúde vem afirmando que,
caso a Anvisa aprove o uso emergencial das
vacinas neste domingo, a vacinação em todo o
País começaria já na próxima quarta-feira (20).
O ministério planeja um evento, no Palácio do
Planalto, para abrir oficialmente a campanha
de vacinação.
Às vésperas do início da campanha, no entanto, houve um acirramento da guerra política em
torno das vacinas. A Índia informou na sextafeira (15) ao Brasil que não pretende atender
agora o pedido para liberação de 2 milhões de
doses de vacinas da AstraZeneca/Oxford. O
país asiático alegou “problemas logísticos” para
liberar a carga ao Brasil.
A notícia frustrou o governo de Jair Bolsonaro, que aposta na AstraZeneca/Oxford para se
contrapor à Coronavac - vacina chinesa ligada
ao Instituto Butantan, do Estado de São Paulo,
comandado por João Doria (PSDB).
Bolsonaro e Dória são adversários políticos
e miram a eleição presidencial de 2022. Ambos
buscam aparecer como a primeira autoridade
a viabilizar a vacinação no País.
Com a negativa dos indianos, o Ministério
da Saúde solicitou a entrega “imediata” de 6
milhões de doses da Coronavac pelo Instituto
Butantan. Em ofício, o ministério afirmou que
não há “previsão contratual de distribuição das
doses de vacina a ser realizada diretamente
pela Fundação Butantã”. E disse que é “sua
responsabilidade” a “atualização e coordenação do plano nacional de operacionalização da
vacinação contra a covid-19”.
O Butantan, por sua vez, questiona o Ministério da Saúde sobre a quantidade de doses que
serão destinadas especificamente a São Paulo.
O instituto afirma que poderia, assim, destinar
as vacinas diretamente para a Secretaria Estadual de Saúde.

Prefeito Pozzobom diz que se tivesse vacinas e insumos, Umuarama vacinaria toda a população em poucos dias

mais remessas não existem
previsões.
Quando chegar, a primeira remessa da vacina
será direcionada para os
profissionais da Saúde que

estão na linha de frente
no combate ao vírus, a
população indígena de 30
municípios no Paraná e os
idosos que vivem em asilos
e casas de repousos com

mais de 60 anos de idade.
Em Umuarama, assim
como nos demais municípios, a expectativa é pelo
envio das vacinas e mais
detalhamento sobre a

aplicação. Se será apenas
nas equipes que estão nos
hospitais atendendo aos
pacientes com a covid-19
ou engloba os que também
estão nas unidades de saúde e prontos atendimentos.
Plano de vacinação
A chefe da 12ª Regional
de Saúde, Viviane Herrera,
informou que uma das etapas é o envio dos insumos
pelo Governo do Estado
para reforçar a estrutura
dos municípios. E esses
insumos devem chegar a
Umuarama neste domingo
e em seguida serão repassados aos municípios.
Sobre as vacinas, ela diz
que aguarda definição da
Secretaria Estadual de Saúde
e o Paraná está alinhado com
o Governo Federal seguindo
o plano nacional de imunização. E já existe um plano de
logística para a distribuição
rápida da vacina aos municípios, tão logo as doses cheguem a Curitiba. E a Regional
de Saúde está capacitando os
profissionaia das unidades de
saúde no SiPNI.

Meta do Paraná é vacinar 4 milhões
de pessoas do grupo de risco até maio
O planejamento do Governo do Estado aponta
para a vacinação contra a
Covid-19 de aproximadamente 4 milhões de pessoas
no Paraná até o fim de
maio. Como o processo
estadual vai seguir o Plano
Nacional de Imunização
(PNI) elaborado pelo Governo Federal, a tendência é de
que a aplicação das doses
comece já na próxima semana, abrindo os trabalhos
pelos grupos considerados
prioritários.
De acordo com o Plano
Estadual de Imunização
(PEI), a vacinação começará por profissionais da
saúde que estão linha de
frente do combate ao vírus,
formado por 272.817 pessoas; população indígena
mapeada em 30 municípios
paranaenses (10.565 pessoas); idosos institucionalizados (moradores de asilos
e casas de repouso) com 60
anos ou mais (12.224 pessoas), além de quilombolas
e comunidades tradicionais
ribeirinhas, quantidade que
ainda está sendo contabilizada pela Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa).
Essa fatia da população
será atendida logo na primeira remessa de vacinas
que chegar ao Paraná. A
estimativa da Sesa é que o
Estado receba 100 mil dos 2
milhões de doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pelo
Laboratório AstraZeneca.
As vacinas serão importadas
do Instituto Serum, um dos
centros da AstraZeneca
para a produção da vacina
na Índia, pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto

Secretário de Saúde, Beto Preto, diz que o Paraná está preparado para vacinar rápido

GRUPOS DE RISCO
Na sequência, logo após o início
da campanha e conforme os imunizantes forem chegando ao Paraná, a
Sesa planeja vacinar as pessoas que
integram o chamado grupo de risco,
formado por idosos e pessoas com
comorbidades, por exemplo. Os idosos serão divididos por faixa etária.
Acima de 80 anos (250.630 pessoas),
entre 75 a 79 anos (215.843 pessoas),
de 70 a 74 anos (321.432 pessoas),

destacou que outras 300
mil doses do imunizante
Coronavac, do laboratório
chinês Sinovac em parceria
com o Instituto Butantan,
de São Paulo, completarão o conjunto inicial de
400 mil doses. Mas, antes
disso, a diretoria colegiada da Agência Nacional

de 65 a 69 anos (439.203 pessoas) e
de 60 a 64 anos (554.705 pessoas). O
contingente de moradores do Estado
com comorbidades soma 1.172.812.
Outros grupos vêm na sequência,
totalizando pouco mais de 4 milhões
de pessoas. “A ideia é conseguir
imunizar o grupo de risco em até
90 dias e aproximadamente quatro
milhões de paranaenses até o fim de
maio”, ressaltou Beto Preto.

de Vigilância Sanitária
(Anvisa) vai se reunir no
domingo (17) para discutir
os pedidos de autorização
para uso emergencial dos
imunizantes.
“A orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior é para imunizar
o Paraná por inteiro, sem

deixar nenhum dos 399
municípios para trás. O
nosso lema é Imuniza Paraná”, afirmou o secretário.
“Porém, será um processo
escalonado que deve durar
um ano, que vai andando
conforme as doses forem
desembarcando no Estado”, acrescentou.

Secretário pede para que imunização seja nas salas de vacinação
O secretário de Estado da Saúde Beto
Preto solicitou aos municípios que priorizem
usar as 1.850 salas de
vacinação existentes
no Estado para a campanha de imunização
contra o coronavírus.
De acordo com ele, os

locais estão preparados
e são apropriados para
o processo.
“Temos toda a estrutura disponível nas unidades básicas de saúde,
seguindo as orientações
de outras campanhas
de imunização. E a população de cada mu-

nicípio será vacinada
no próprio município.
Não precisa se deslocar para outro centro
urbano maior”, disse.
“Não podemos perder a
referência da atenção
básica de saúde, em
todos os municípios”.
Ele destacou que o

mutirão da vacinação
deve reunir entre 6 mil
a 10 mil profissionais da
saúde em todo o Estado.
“A vacina está muito
perto, pode começar dia
20, 21, 22, dependendo
da decisão da Anvisa e
do Ministério da Saúde”,
reforçou Beto Preto.
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Casa de Apoio Chico Xavier se torna ponto
de amparo para pessoas em tratamento
Umuarama – Situada
na antiga Vita Vitória,
ao lado da Associação
de Assistência aos Surdos de Umuarama (Assumu), a Casa de Apoio
Chico Xavier há um ano
passou a receber pessoas de outros municípios e Estados que
estão em tratamento de
doenças na rede hospitalar de Umuarama.
Ao longo desse tempo,
o local vem registrando
histórias emocionantes
de superação e amor ao
próximo.
Dentre os relatos está
a história do primeiro assistido da casa, o
senhor João Aparecido
de Oliveira, de 63 anos,
morador de Paranavaí.
Na época, Oliveira identificou uma alteração na
próstata, mas como na
sua cidade não havia
tratamento pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) ele conseguiu
agendar uma cirurgia
em Umuarama. Porém,
o que era para ser um
simples procedimento se transformou em
preocupação, pois no
momento da operação
os médicos descobriram um tumor em sua
próstata e mais tarde foi
diagnosticado câncer.
Sem família em
Umuarama ou condições
financeiras de arcar com
a estadia e viagens, o
morador de Paranavaí
se viu desamparado em
um dos piores momentos
de sua vida, pois só a
radioterapia duraria 35
dias úteis consecutivos.
“Me vi sem rumo, pois
não tinha condições de
alugar um quarto nem
uma casa para fazer este
tratamento em Umuarama”, disse Oliveira.
No momento de desespero e angustia João
Aparecido disse que
surgiu uma luz em sua
vida. “As c oisas começaram a mudar quando
consegui o contato da
vereadora Ana Carla
Novais. Ela foi uma das
peças mais importantes
para que eu pudesse
iniciar meu tratamento.
Com a ajuda de sua assessora, ela entrou em
contato com senhor Lair
Carbonera, um homem

João Aparecido de Oliveira e sua esposa Marli Eunice dos Santos sentados à direita com amigos da casa de apoio

muito acolhedor e que
me recebeu de braços
abertos, mesmo sem
nunca ter me visto em
sua vida”, lembrou o
entrevistado.
João Aparecido foi encaminhado até a casa de
apoio, a qual até aquele dia recebia e levava
apoio aos moradores de
rua. “Lair Carbonera
me conduziu até a um
abrigo que funcionava
no acolhimento de moradores de rua, porém
naquele dia ele reuniu a
todos e anunciou que a
casa seria para acolher
pessoas doentes e em situação de risco, que não
tinham como se manter e
fazer seus tratamentos.
Ele ressaltou que os moradores de rua haviam
ganhado uma nova casa

para serem acolhidos”,
explicou.
O tratamento de Oliveira durou quase um
ano e todo esse tempo
permaneceu na casa, junto com sua esposa Marli
Eunice dos Santos. “Hoje
estou bem e naquela casa
de apoio nunca nos faltou amparo, a Casa da
Sopa ajudava mandando
o almoço, tínhamos alimentos, utensílios, roupa
de cama, chuveiro com
água quente, máquina
de lavar roupa, ou seja,
uma estrutura completa
para conseguir fazer
meu tratamento com
dignidade, tudo isso sem
nenhum custo. Deus
me honrou demais com
todas as pessoas que colocou em meu caminho”,
agradeceu.

A CASA
A Casa de Apoio Chico Xavier
é ligada ao Centro Espirita Allan
Kardec de Umuarama e hoje é
mantida apenas com a ação de
voluntários, tanto na questão de
doações e de trabalho. Segundo
Valdir Zucareli, voluntário da
Casa da Sopa e Casa de Apoio,
o local conta com quartos adequados com banheiros, cozinha
equipada, lavanderia, sala de
estar e espaço de descanso. “Não
temos imposições para levar o

apoio a quem precisa. A pessoa
assistida pode ficar na casa com
um acompanhante até o fim do seu
tratamento”, ressaltou.
O local comporta até 30 pessoas,
mas devida as recomendações de
prevenção ao coronavírus e a redução de cirurgias eletivas, hoje o
local pode receber até 10 pessoas.
Situada na rua São Vicente, ao
lado da Assumu a Casa de Apoio
atende pelo telefone 44 9976-2641
ou 44 9809-8113.

Apoio
Para manter as pessoas alimentadas
A Casa da Sopa e a Casa de Apoio Chico Xavier precisam de apoio e doações
de alimentos. As doações podem ser
agendadas no WhatsApp 9 9900-6898.
Os quartos da casa contam banheiros adequados, camas e guarda-roupas

A Casa conta com quartos adequados com banheiros, cozinha equipada, lavanderia, sala
de estar e espaço de descanso

A estrutura da cozinha também é completa e as pessoas de passagem também podem
fazer seus alimentos
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Morte em silo alerta para a necessidade
de evitar os acidentes de trabalho
Umuarama – A morte de
um homem ocorrida em um
silo de grãos, em Umuarama,
é um alerta para os perigos
relacionados ao acidente de
trabalho. No Brasil foram registrados 582.507 mil acidentes envolvendo trabalhadores
formais em 2019, segundo a
secretaria da Previdência.
Neste cenário, o engenheiro
mecânico e de segurança do
trabalho, Enoque Gomes da
Silva, concedeu entrevista ao
jornal Umuarama Ilustrado
para sanar dúvidas de legislação e levar orientações para
empregadores e empregados.
Enoque Gomes da Silva
é natural de Umuarama e
hoje é diretor técnico da
empresa BSAFE – Gestão,
Segurança e Meio Ambiente
em todo Paraná. Conforme
o engenheiro, os números
de acidentes de trabalho
no Brasil vão além dos
oficiais, quando são consideradas as ocorrências
relacionadas aos trabalhadores informais. Silva
ainda enfatizou, que parte
desses registros negativos
poderiam ser evitados, caso
as normas reguladoras
(NRs) fossem seguidas e
desta forma prejuízos psicológicos e materiais incalculáveis não existiriam.
“Empresas com visão de
futuro possuem uma abordagem pró-ativa em relação
ao gerenciamento de suas
instalações e segurança
ambiental. É mais seguro e
menos dispendioso evitar
os perigos ambientais em
relação a lidar com suas
consequências. Além disso,
aquelas instalações cujas
operações incluem possíveis perigos ambientais e de
segurança, são obrigadas a
fornecer diversos relatórios
de segurança e avaliações
de risco”, explicou.
O engenheiro, que está
retornando para Umuarama, após 22 anos traba-

Silos e armazéns são centros de grandes acidentes do trabalho, por serem caracterizados espaços confinados, lugares
fechados, enclausurados, perigosos e traiçoeiros

lhando e estudando em São
Paulo e nos últimos quatro
anos nos Estados Unidos,
esclareceu que a prevenção
do acidente de trabalho
deve seguir as legislações
específicas, criadas visando a proteção e saúde do
trabalhador para todos os
ramos de atividades. “Além
disso, é preciso focar na

gestão, que possibilita às
empresas melhores práticas com o pessoal, de
produção e equipamentos”
ressaltou.
MEDIDAS
DE SEGURANÇA
Com experiência em
estudos de segurança e
uma gama de cenários

de trabalho, o engenheiro
Enoque voltou a ressaltar
que o acidente pode ocorrer em diversos setores
e também ser evitado.
O primeiro passo para
reduzir as possibilidades
de acidentes, é a realização de um levantamento
de investigação dentro
do ambiente de trabalho,

seja indústria ou varejo,
realizado por empresa
qualificada.
“Para entender os fatores que levam ao acidente
de trabalho e evitá-los,
nossa equipe de avaliação
faz uma análise completa
das instalações e equipamentos do local. Examinamos arquitetura, escritórios técnicos e sistemas
administrativos. Também
podemos trabalhar com
instalações que possuem

vários locatários, além de
incluir investigações de
seguros, órgãos de inspeção e comitês de saúde e
segurança”, noticiou.
A prevenção do acidente de trabalho ainda passa
pelo estudo de segurança
ambiental exigido por
lei, para instalações com
risco de acidentes graves.
“Para isso ajudamos a
empresa a cumprir as regulamentações exigidas
ou podemos trabalhar
para implementar um
sistema projetado. Desta
forma, o empresário terá
a certeza de que a empresa ou indústria opera
em conformidade, protegendo os trabalhadores
e preservando o meio
ambiente”, alertou.
Serviço
Contado da BSAFE para
Umuarama, Campo Mourão
e Maringá:
(44) 99750-5353
Whatsapp:
(41) 99587.2152
E-MAIL:
comercial@besafeeng.com.br
SITE:
www.besafeeng.com.br

BSAFE

Enoque Gomes da Silva é natural de Umuarama e hoje é diretor técnico da empresa BSAFE
– Geﬆão, Segurança e Meio Ambiente em todo Paraná

No caso da BSAFE, a empresa é uma consultoria de gestão, segurança e meio ambiente
em que os clientes confiam para gerenciar seus
problemas e demandas em Gestão, Higiene
Ocupacional, Segurança do Trabalho e Meio
Ambiente. A empresa está apta a atender em
todo o território nacional através de parceiros
comerciais e com atendimentos próprios em
Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Mourão,
Umuarama, Cascavel, Maringá, Campinas e
São Paulo, além de uma unidade móvel para
atendimento IN COMPANY.

Excesso de trabalho e pandemia podem
desencadear Síndrome de Burnout
A sobrecarga de trabalho e o esgotamento
devido a essa sobrecarga, que pode desencadear a Síndrome de Burnout, estão chamando a
atenção dos profissionais da área médica do
trabalho. Eles indicam
a necessidade de maior
atenção para os sintomas durante o período
de tensão e fadiga provocado pela pandemia
de covid-19, que trouxe
a necessidade de manter o isolamento social
pelo máximo de tempo
possível.
Burnout é um transtorno psíquico de caráter depressivo, com
sintomas parecidos com
os do estresse, da ansiedade e da síndrome
do pânico, mas no qual
o especialista percebe a associação com
a vida profissional da
pessoa. A síndrome, que

foi incluída na Classificação Internacional de
Doenças da Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 2019, em uma
lista que entrará em
vigor em 2022, se não
tratada pode evoluir
para doenças físicas,
como doença coronariana, hipertensão, problemas gastrointestinais,
depressão profunda e
alcoolismo.
Uma pesquisa da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) que analisou
o impacto da pandemia e do isolamento
social na saúde mental
de trabalhadores essenciais, mostrou que
sintomas de ansiedade e
depressão afetam 47,3%
desses trabalhadores
durante a pandemia,
no Brasil e na Espanha.
Mais da metade deles
(e 27,4% do total de
entrevistados) sofre de

ansiedade e depressão
ao mesmo tempo. Além
disso, 44,3% têm abusado de bebidas alcoólicas; 42,9% sofreram
mudanças nos hábitos
de sono; e 30,9% foram
diagnosticados ou se
tratou de doenças mentais no ano anterior.
NÚMEROS
Segundo a OMS, no
Brasil, 11,5 milhões de
pessoas sofrem com
depressão e até 2030
essa será a doença mais
comum no país. A Síndrome de Burnout ou
esgotamento profissional
também vem crescendo como um problema
a ser enfrentado pelas
empresas e, de acordo
com um estudo realizado
em 2019, cerca de 20
mil brasileiros pediram
afastamento médico no
ano por doenças mentais
relacionadas ao trabalho.

“A p a n d e m i a t e m
sido muito prejudicial
a toda a sociedade e
os trabalhadores têm
sofrido grande parte
desses impactos. Por
isso, agir e minimizar
esse cenário é também
uma responsabilidade das empresas, pois
cabe a elas fomentar
a saúde, segurança e
qualidade de vida das
suas equipes. O emocional das pessoas tem
sido fortemente abalado
pelo isolamento social,
as incertezas do futuro,
a pressão para alcançar
resultados, as dificuldades do trabalho remoto,
entre outros pontos”,
disse o presidente da
Associação Brasileira
de Empresas de Saúde e
Segurança no Trabalho
(Abresst), médico e gestor em saúde, Ricardo
Pacheco.
Segundo ele, o assun-

to tem merecido tanta
atenção que em março
desse ano a Organização Mundial da Saúde
(OMS) reconheceu os
impactos da pandemia
na saúde mental e publicou um documento
desenvolvido pelo Departamento de Saúde
Mental, com mensagens
de apoio e bem-estar de
diferentes grupos-alvo.
“O intuito dessa ação
foi promover o cuidado
psicológico com a população mundial. Além
das mensagens para
as pessoas em geral,
o documento contém
uma sessão voltada
aos trabalhadores. Isso
acontece porque as
relações profissionais
foram muito afetadas
pela covid-19, gerando,
além das incertezas
com a estabilidade do
trabalho, a insegurança para sair de casa e

trabalhar, ou mesmo a
dificuldade para conciliar a quarentena em
família e o home office”,
disse Pacheco.
PREVENÇÃO
Uma das medidas importantes para prevenir
a Síndrome de Burnout,
de acordo com o médico, é a implantação de
adequações para que o
chamado novo normal
funcione tanto agora
quanto depois da pandemia. Para ele é extremamente necessário que a
saúde mental dos trabalhadores seja um dos
itens de maior atenção
por parte das empresas,
incluindo o treinamento
dos líderes e a criação
de novas ações para
diminuir os problemas
emocionais da equipe,
além de acompanhar de
perto a saúde de cada
funcionário.

Nascidos em julho podem sacar auxílio emergencial
Cerca de 3,4 milhões
de beneficiários do auxílio emergencial e do
auxílio emergencial
extensão nascidos em
julho podem sacar a
última parcela do benefício. Eles poderão sacar
ou transferir os recursos da conta poupança
social digital. Foram

creditados cerca de R$
2,4 bilhões para esse
público nos ciclos 5 e 6
de pagamentos.
Desse total, cerca
R$ 2,2 bilhões são referentes às parcelas
do auxílio emergencial
extensão e o restante,
cerca de R$ 200 milhões,
às parcelas do auxílio

emergencial.
O dinheiro havia sido
depositado na conta
poupança digital em 2
de dezembro para os
beneficiários do ciclo 5 e
em 21 de dezembro para
os beneficiários do ciclo
6. Até agora, os recursos
podiam ser movimentados apenas por meio do

aplicativo Caixa Tem,
que permite o pagamento de boletos, de contas
de água, luz e telefone,
compras com o cartão
virtual de débito pela
internet e compras em
estabelecimentos parceiros por meio de maquininhas com código
QR (versão avançada do

código de barras).
Para realizar o saque
em espécie, é necessário
fazer o login no Caixa
Tem, selecionar a opção
“saque sem cartão” e
“gerar código de saque”.
Depois, o trabalhador
deve inserir a senha
para visualizar o código de saque na tela do

celular, com validade de
uma hora. O código deve
ser utilizado nos caixas
eletrônicos da Caixa,
nas unidades lotéricas
ou nos correspondentes
Caixa Aqui.
Os saques em dinheiro podem ser feitos nas
lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas

A6

Cotidiano

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 17 e 18 de Janeiro de 2021

editoria@iluﬆrado.com.br

ITRÂNSITO

Umuaramenses furaram o sinal vermelho
25 mil vezes em 2020, diz Umutrans
Em 2020 pelo menos 25
mil umuaramenses furaram
o sinal vermelho nas ruas
da cidade correndo o risco
de provocar um acidente.
Os dados são da Umutrans
e refletem flagrantes ocorridos em apenas 15 pontos
da área central onde estão
instalados os ‘furões’ ou
controladores de avanço
de sinal.
AUMENTO
Os números são altos e
apresentaram um aumento
em relação a 2019, quando
18.205 condutores foram
flagrados avançando o sinal
antes da hora. Um acréscimo de 37% em relação ao
ano passado. Já infração
por parar sobre a faixa de
pedestre continuou elevado
em 2020. Foram 5.5 mil

notificações, mas com uma
leve redução no comparativo com 2019 quando 6.170
condutores foram flagrados
cometendo a infração. Um
decréscimo de – 10,85%.
CONTUMAZES
“Infelizmente os números mostram que a melhoria
na fiscalização não está refletindo em uma queda das
notificações por avanço do
sinal vermelho”, explicou o
secretário de Defesa Social
Valdecir Capelli. Ele salientou ainda que há infratores
contumazes. “Temos casos
de que um mesmo veículo
chega a furar o sinal vermelho pelo menos 10 vezes
ao dia”, afirmou.
CAMPEÕES
Esses condutores cam-

peões de infração estão
sendo catalogados e retirados de circulação aos poucos. Somente nos primeiros
dias de janeiro de 2021
foram 14 veículos apreendidos por débitos, sendo 3
com débito bem acima do
valor do bem.
Segundo a diretora da
Umutrans, Dianês Piffer, a
maior parte desses infratores recorrentes utilizam
veículos baixados junto ao
Detran ou com ‘b.o.”, ou
seja, com busca e apreensão por falta de pagamento
de financiamento.
“Na maioria são motociclistas que normalmente
não têm nem CNH. No caso
dos veículos baixados é
mais complicado, pois não
temos nem como cobrar a
multa”, explicou Dianês.

Uma das alternativas para
tentar retirar esses veículos de circulação é uma
parceria com a Polícia Militar para ajudar a encontrar
e recolher quem não está
correto.
AVANÇO DE SINAL
Avanço de sinal vermelho ou parar sobre
a faixa de pedestre são
infrações gravíssimas
pelo Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), com
perda de 7 pontos na
CNH e multa de R$ 293.
Na semana passada a GM
apreendeu 9 motocicletas
com um débito total de
R$ 66.555,08. Somente
uma das motos com valor
de mercado de R$ 3.700
acumula uma dívida de
R$ 28.258,18 em multas.

Avanço de sinal vermelho ou parar sobre a faixa de pedeﬆre
são infrações gravíssimas pelo CTB com perda de 7 pontos na
CNH e multa de R$ 293

Caminhonete roubada em
Mariluz é recuperada em Pérola

Quatro aparelhagens de som são
apreendidas em operação na av. Paraná

Uma caminhonete Toyota Hilux tomada em assalto
em Mariluz durante a tarde
desta sexta-feira (15) foi
recuperada no início da
madrugada de sábado em
Perola, a 77 km de distância, segundo a Polícia Militar. Na ação dois homens de
19 e 31 anos foram presos
após troca de tiros com a
polícia.
Também foram apreendidos ainda um Ford Eco
Esport preto, cinco aparelhos celulares e um revólver Tauros calibre 38 com
6 munições. Os detidos
e os bens apreendidos
foram levados para a delegacia da Polícia Civil de
Pérola.
O assalto ocorreu durante a tarde quando as vítimas foram surpreendidas
e rendidas por dois homens

Uma ação conjunta
da Polícia Militar e da
Guarda Municipal entre a noite de sexta-feira (15) e a madrugada
de sábado (16) na avenida Paraná, no Parque
do Lago, resultou na
apreensão de quatro
aparelhagens de som
automotivo e na condução de três homens
( 22, 24 e 31 anos) e um
adolescente de 17 anos
até o 25º BPM.
A ação é uma resposta das forças de
segurança as constantes reclamações de
moradores dos bairros
no entorno sobre som
alto e festas regadas
a bebidas alcoólicas
que acontecem no local durante a noite e
madrugada.

armados e mantiveram as
vítimas presas dentro de
um dos quartos do imóvel

Confira a data para começar
a pagar o seu IPVA 2021

Os paranaenses proprietários de veículos devem
ficar atentos: o calendário
de vencimento do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
começa nesta segunda-feira
(18/01). O vencimento varia
de acordo com a placa do veículo (confira tabela abaixo).
Em 2021 a novidade é que
o pagamento pode ser feito
em 5 parcelas mensais com
vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio.
Além disso, o contribuinte
pode pagar à vista, com 3%
de desconto.
Assim como em 2020,
os contribuintes não receberão boleto em casa, nem
qualquer outro tipo de correspondência. Para emitir
a guia de pagamento, basta
acessar o site www.fazenda.
pr.gov.br/ipva. É preciso
ter em mãos o número do
Renavam, que consta no
Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos
(CRLV).

Apenas com o número do
Renavam também é possível
pagar o imposto diretamente
nos caixas ou canais de
atendimento de sete bancos credenciados: Banco
do Brasil, Itaú, Santander,
Bradesco, Sicredi, Banco
Rendimento e Bancoop.
A quitação do IPVA é
requisito obrigatório para
emissão certificado de licenciamento de veículo pelo
Detran/PR.
PRAZOS DE PAGAMENTO
À VISTA (bonificação de 3%)
FINAL DE PLACA / VENCIMENTO
1 e 2 / 18/01
3 e 4 / 19/01
5 e 6 / 20/01
7 e 8 / 21/01
9 e 0 / 22/01
PARCELADO (sem bonificação)
FINAL DE PLACA / VENCIMENTO
1 e 2 / 18/01 - 18/02 - 18/03 - 19/04 -18/05
3 e 4 / 19/01 - 19/02 - 19/03 - 20/04 - 19/05
5 e 6 / 20/01 - 22/02 - 22/03 - 22/04 - 20/05
7 e 8 / 21/01 - 23/02 - 23/03 - 23/04 - 21/05
9 e 0 / 22/01 - 24/02 - 24/03 - 26/04 - 24/05

e levaram além da caminhonete dois celulares,
dinheiro, cheque

Tanque de peixes ilegal é flagrado no San Marino pela PA
A Polícia Ambiental flagrou a instalação irregular de
um tanque para a criação de peixes e chiqueiro para
a criação de porcos em uma Área de Preservação Permanente (APP) no Jardim San Marino, em Umuarama.
A ação foi no início da tarde esta quinta-feira (14). O
responsável pelos animais e pela construção irregular
foi multado em R$ 5 mil, além da apreensão dos porcos.
Segundo a PA, por ser uma área de preservação ambiental não pode ser utilizada para criação de animais
domésticos ou mesmo cultivo de peixes. O caso também
foi encaminhado ao Ministério Público e ao Instituto
Água e Terra (IAT).

WhatsApp é notificado e adia novos termos
de uso que obriga compartilhar dados com Face
O Procon-SP notificou o
WhatsApp sobre a nova política de privacidade da plataforma. A mudança recente
no app gerou preocupação
pela obrigatoriedade de
compartilhamento de dados
entre o aplicativo de mensagens e o Facebook, que é
proprietário do WhatsApp.
A instituição quer saber
qual é a base legal da empresa
para a mudança e o seu enquadramento na Lei Geral de

Proteção de Dados, em vigor
desde setembro - a notificação
ocorre após a Secretaria
Nacional do Consumidor, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, também tomar
medida semelhante. Além
disso, o Instituto de Defesa do
Consumidor (Idec) anunciou
que estuda o caso.
Mudanças
Inicialmente, o WhatsApp
avisou seus usuários que,

caso não aceitassem as novas
políticas de privacidade até
8 de fevereiro de 2021, suas
contas ficariam congeladas - e
não poderiam ser utilizadas.
Com a repercussão negativa
em diferentes países, como
Brasil e Índia, a rede social
voltou atrás e anunciou no
fim da tarde de ontem que a
política só entrará em vigor
em 15 de maio.
Violação
Na prática, segundo espe-

cialistas, a mudança de regra
preocupa mais do ponto de
vista do direito do consumidor - pela impossibilidade
de dizer não à política - do
que violação de privacidade
propriamente dita.
Signal. Porém, para Bruna
Martins do Santos, da associação Data Privacy Brasil, o mais
importante é estar atento aos
detalhes das políticas de privacidade, independentemente da
plataforma.
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Empresa executa mais uma etapa da
construção da Av. Frei Orlando Busato
Umuarama - Operários
da construtora responsável pela implantação
da Avenida Frei Orlando
Busato (antiga Av. Malta),
entre o Jardim Firenze
e o Parque Dom Bosco,
iniciaram a preparação do
solo para o último trecho
de pavimentação, ligando
a parte já executada à
Estrada Bonfim (rodovia
entre as PRs 323 e 482, na
saída para Maria Helena).
A maior parte da avenida
já recebeu galerias pluviais, pavimentação e uma
ponte foi construída sobre
o córrego Figueira.
Uma frente de trabalho
está executando o calçamento nas laterais da avenida e o plantio de faixas
de grama. O trecho final
já tem galerias pluviais
e bocas de lobo. Agora
vem a preparação do solo
e, por fim, pavimentação
asfáltica, sinalização e
serviços complementares,
com estimativa de 60 dias
de trabalho. O município
também implantará iluminação de LED em toda a

inicial era R$ 2.521.040,10
e com a mudança passou
para R$ 2.773.958,06.

Uma frente de trabalho está executando o calçamento nas laterais da avenida e o plantio
de faixas de grama

extensão da avenida.
O prefeito Celso Pozzobom lembra que o investimento é de mais de R$
2,7 milhões. “A finalidade
dessa obra é aproximar
do centro os moradores
do Parque Bonfim, Campo
Belo, Campo Novo e Jardim
Firenze, além de abrir ca-

minho para a implantação
de creche e unidade de
saúde no futuro e levar
qualidade de vida e desenvolvimento para mais
uma região da cidade”,
apontou.
No projeto inicial, a
avenida seria estendida
até a Rua Filipinas, no Par-

que Bonfim. “Após novos
estudos, vimos que com
praticamente os mesmos
recursos conseguiremos
levar a avenida até a Estrada Bonfim”, disse o secretário municipal de Obras,
Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação,
Isamu Oshima. O valor

Metragem
O diretor de Obras da
Prefeitura, Renato Caobianco, disse que a avenida
seguirá em pista dupla até
a Rua Turquia, no Parque
Campo Belo, e depois em
via simples até a rodovia. A
metragem deve ficar próxima do projeto inicial – 10,6
mil m² de asfalto novo e 4,5
mil m² de recapeamento.
A avenida terá 2 km de
extensão, entre a rodovia
e a Rua Josias Antunes de
Souza, no Dom Bosco.
“Em pouco tempo a população daquela região não
precisará mais passar por
rodovia para se deslocar
ao centro da cidade. Com
a ponte e a pavimentação
da Frei Orlando Busato, o
trajeto será rápido e seguro. Em poucos minutos os
moradores poderão chegar
à Avenida Tiradentes e de
lá acessar qualquer parte
da cidade”, apontou o prefeito Celso Pozzobom.

‘Acredito que ainda vale a pena investir no Brasil’
difíceis.
Diante das discussões

Presidente da General Motors América do Sul, Carlos
Zarlenga

Na semana em que um
dos assuntos mais comentados foi o fim da produção de carros da Ford no
Brasil e o risco de outras
empresas tomarem o mesmo rumo, o presidente da
General Motors América
do Sul, Carlos Zarlenga,
que há dois anos também
ameaçou fechar operações,
afirma que o tamanho do
mercado brasileiro ainda é
atrativo para investimentos
no setor.
“Acredito que ainda vale
a pena investir no Brasil”,
diz. A GM retomou, no início
do mês, o plano de aplicar
R$ 10 bilhões ao longo de
cinco anos anunciado em
2019 e que estava suspenso
desde março, no início da
pandemia da covid-19.
Crítico do sistema tributário, que encarece o produto nacional e as exportações, o executivo ressalta
que reformas precisam continuar, especialmente a
tributária. Com cinco fábricas e líder de vendas no
País, o grupo mudou sua
estratégia de precificação
em plena crise e vendas
em queda acentuada, ação
também adotada por outras
montadoras. “Aumentamos
os preços acompanhando
a desvalorização do real,
algo que não fazíamos há
muito tempo”, diz. “Acho
que é uma forma de voltar
à rentabilidade.”
Como o sr. viu o anúncio da Ford de fechar
suas fábricas?
Não vou comentar sobre um concorrente num
momento de decisões tão

que ocorreram, algumas colocando em dúvida
a capacidade de o Brasil
atrair investimentos, o sr.
acredita que o País tem
futuro como fabricante de
automóveis?
O País terá este ano uma
indústria de 2,5 milhões a
2,8 milhões de carros, alta
de 25% ou mais em relação
ao ano passado, embora
não seja uma boa referência por ter sido um ano de
muita queda. É uma recuperação que ainda não nos
leva aos números de 2019,
mas é forte e tem grande
oportunidade de continuar
nos próximos anos. Então,
acredito que ainda vale a
pena investir no Brasil.
Custo Brasil, burocracias e carga tributária
são empecilhos?
São problemas de longa
data e temos de trabalhar
para mudar esse quadro.
Também voltou-se a falar que o setor depende de
subsídios.
Quando falam que a indústria se acostumou com
subsídios, eu digo: 45% a
50% de imposto sobre o preço do carro, enquanto nos
EUA é 12%, de que subsídio
estão falando? O que tem é
uma tentativa de chegar a
algo um pouco mais perto
de ser razoável, mas nem
assim, pois o Brasil tem
tarifas duas a três vezes
maiores que a média de
outros países. Dizer que a
indústria depende de incentivos e que não melhorou
sua produtividade é uma
falta de informação. A pressão tributária é asfixiante.

Então, a adequação da
política fiscal, do tamanho
do Estado e a reforma tributária são fundamentais.
O próprio governo fala da
importância de se trabalhar
uma agenda de competitividade para toda a indústria e entendo que isso vai
ocorrer, inclusive para as
exportações. Em nenhum
outro país a exportação é
taxada. O Brasil carrega de
15% a 18% de imposto em
cada carro exportado, o que
impede nossa competição
lá fora.
Em 2019, o sr. chegou
a falar em suspender
investimentos, o que
resultaria em fechamento
de plantas. Ainda é preciso alguma medida desse
tipo?
Lá atrás, se não fizéssemos investimentos, não haveria renovação de produtos e haveria esse risco. Mas
conseguimos fazer acordos
e anunciamos investimentos que já começamos a
aplicar, como na produção
da nova Tracker. O cenário
de investimentos que precisávamos está aprovado.
Não temos planos agora
de fechar plantas nem no
Brasil nem na América do
Sul. A fábrica de Gravataí é a mais eficiente do
mundo para o segmento de
carros pequenos e médios.
Fizemos a lição de casa em
produtividade, redução de
custos e eficiência.
A empresa retomou
neste mês o plano de
aporte de R$ 10 bilhões
até 2024, que estava suspenso desde março. Há
mudanças em relação ao
projeto inicial?
Paramos no início da
pandemia porque não sabíamos qual seria o impacto
da queda nas vendas no
nosso caixa. Agora, o mercado voltou a operar em níveis razoáveis e decidimos
retomar o investimento,
principalmente em novos
produtos. A única mudança
é que vai atrasar um ano e
vai até 2025.
Como foi 2020 para a
GM?
Adotamos uma estratégia que pode nos ajudar

a voltar à rentabilidade.
Retomamos a política de
preços baseada na planilha de custos. Aumentamos preços num patamar
que não ocorria há muito
tempo, acompanhando a
desvalorização do real. A
indústria parou de pensar
em ganhar participação
de mercado sacrificando
margens e assim há mais
chances de ser rentável.
Por que no passado
os custos cambiais não
eram repassados?
Historicamente, não
havia repasses por desvalorização do real. Em
2018 e 2019, chegamos a
ter produto que era melhor
não vender, pois o custo de
material era mais alto que
o de venda. Agora, vamos
operar num ambiente em
que o preço será definido
de forma racional, pois uma
política predatória não funciona para ninguém. Antes,
ficávamos perguntando
se a desvalorização seria
por longo ou curto prazo
e ninguém repassava toda
a perda, mas as desvalorizações anteriores não
foram tão fortes. Em 2020,
foi realmente complicado.
Teve momento em que o
dólar chegou perto de R$
6 - em 2019, estava em R$
3,90. No ano, a desvalorização foi de 30% e o aumento
médio para nossos carros
foi de 13%.
Esse repasse é suficiente para recuperar
ganhos?
Há um universo de problemas que se mantêm, como
o custo Brasil e a pressão
tributária que já comentei.
Se não fosse isso, os volumes
de produção e vendas seriam
bem melhores.
A empresa abrirá mão
de produtos mais baratos
para ter rentabilidade
com carros mais caros?
Não serão só produtos
de maior valor. Se o real
desvalorizar ainda mais
e (o dólar) for a R$ 8, vou
repassar para o preço do
Onix (o mais barato da
marca). É uma variável que
não controlo. Se desvaloriza, tenho de repassar. Do
contrário, minha operação

não é sustentável.
É possível saber se
os reajustes afastaram
compradores?
Não dá para saber qual
foi o impacto dos aumentos
e o da covid na queda das
vendas, mas nossa participação de mercado se manteve bem. No quarto trimestre,
as vendas já ficaram perto
do que foi em 2019, mesmo
com preços bem mais altos.
Bons produtos no Brasil
funcionam. A Tracker, por
exemplo, era 11.º no ranking
de vendas no segmento
de SUVs e passou a ser a
número um. O cliente recompensa quando se lança
carros que ele quer.
A GM pretende focar
a produção em modelos
de maior rentabilidade,
os mais caros, como
outras montadoras estão
fazendo?
A GM sempre está focada
nos segmentos de maior
rentabilidade. A Tracker
tem fila de espera porque
tem mais demanda do que
capacidade de produção. O
Onix, carro mais vendido do
Brasil, tem benefício de escala. Estamos concentrando
investimento nos segmentos
que achamos que vão crescer mais e ter maior retorno.
O sr. vê a recente parceria entre a Foxconn e
Geely como modelo para
o futuro do setor?
O futuro está na mudança tecnológica, na eletrificação, no carro autônomo
e até na mobilidade aérea.
Nesta semana, a GM mostrou na CES (Consumer
Eletronics Show), nos EUA,
um protótipo de carro voador. A GM vai investir US$
27 bilhões e lançará 30
modelos globalmente até o
fim de 2025. As parcerias
são interessantes.
O Brasil está sendo
preparado para a mudança tecnológica?
Aqui vai demorar mais
para chegar essas tecnologias, mas, como sempre,
acabam chegando, às vezes, mais rápido do que se
espera. O ciclo de tecnologia ocorre de forma e prazo
diferentes em cada país.

Sistema
Fila Única
já conta
com 554
cadastros
novos para
crianças de 0
a 3 anos
Umuarama - O
Sistema Fila Única,
utilizado para cadastrar famílias interessadas em vagas
de educação infantil
na rede municipal
de Umuarama, segue com inscrições
abertas. Levantamento realizado
nessa sexta-feira,
15, pela Secretaria
de Educação, aponta que no momento
há 555 cadastros
aguardando vagas
nos centros municipais de educação
infantil voltados ao
atendimento de berçário ao jardim – os
chamados CMEIs – e
escolas municipais
que oferecem educação infantil, nesta
modalidade.
O sistema também é utilizado
para classificar os
candidatos, já que
não há vagas para
todos os inscritos
– a estimativa é de
que haja em torno
de 350 vagas para
a próxima convocação. “Esse número
é variável porque
muitos pais ou
responsáveis convocados anteriormente estão sendo
desclassificados por
não comprovarem
as informações
prestadas no cadastro. É importante
que os dados sejam
preenchidos corretamente porque a
incoerência de informações desqualifica o cadastro”,
orientou a coordenadora técnica pedagógica de Documentação Escolar,
Viviane Aparecida
da Silva Lopes.
A previsão da
secretaria é que
os cadastros novos
sejam aceitos até
o início de fevereiro, até a suspensão
para que o sistema
realize a classificação para posterior
convocação. “Sempre nas gerações
de classificação
o sistema precisa
ser bloqueado para
realizar os processamentos. Quando
isso ocorre, os pais
serão informados ao
acessarem a página
inicial do Sistema
Fila Única”, completou a coordenadora.
O sistema foi liberado para novos
cadastros no último dia 7/01. Pais ou
responsáveis com
interesse em pleitear uma vaga para
crianças de 0 a 3
anos de idade devem acessar o site
do Fila Única para
fazer seu cadastro e
concorrer às vagas
que serão disponibilizadas a partir
do segundo edital
de convocação para
este período letivo,
enquanto os convocados no primeiro
edital estão validando a documentação
comprobatória dos
critérios de classificação para efetivar
matrícula.
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Em queda, São Paulo defende 1° lugar na
casa do Athletico-PR, onde não rende bem
São Paulo (AE) - A eliminação na Copa do Brasil e as
duas derrotas seguidas no
Brasileirão mudaram o clima do São Paulo. Correndo
risco de perder a liderança
para o Internacional, o time
precisa apagar a má impressão das últimas rodadas, se
redimir, e melhorar o fraco
desempenho histórico na
Arena da Baixada para seguir no topo. Neste domingo,
às 16 horas, o líder entra em
campo pressionado diante
do Athletico-PR
Tratado como inimigo
pelos paranaenses desde
2005 quando não aceitou
jogar a decisão da Libertadores na Arena da Baixada,
os paulistas costumam sofrer no estádio. Não apenas
no gramado, mas por muitas
ações extracampo: cheiro
forte de tinta nos vestiários,
água fria ou falta dela foram
alguns problemas encontrados no estádio.

Será o 27.° jogo do São
Paulo no local, onde ganhou
apenas três vezes. Perdeu
outras 14 e empatou nove.
Ficou, por exemplo, 36 anos
sem vencer no estádio. Mas
vem de dois triunfos seguidos no estádio, ambos
por 1 a 0, e espera repetir
esse desempenho recente
para evitar pressão ainda
maior da concorrência. São
apenas três pontos a mais
que o Inter (56 a 53).
Mais uma vez Fernando
Diniz não vai contar com o
atacante Luciano, decisivo
no 1 a 0 do primeiro turno,
ainda em recuperação de
inflamação na perna. Após
discussão com o técnico e
ausência diante do Santos
por suspensão, Tchê Tchê
deve ser o substituto na
frente.
Diniz não gostou de
Pablo diante do Santos e
apostará no time que foi
muito bem nos 3 a 0 sobre

Jogos de hoje
Jogos de domingo
Santos X Botafogo
Atlhetico PRX São Paulo
Atlético MG X Atlético GO
Inter X Fortaleza
Ceará X Bragantino

Segunda-feira
Goiás X Flamengo
Palmeiras X Corinthians

São Paulo treinou forte para jogar bem e tentar manter a liderança

o Atlético-MG. O volante foi
a surpresa na escalação
e o líder do Brasileirão foi
perfeito naquela noite no

Morumbi. Retorna após ser
expulso contra o Bragantino, em uma partida na qual
levou uma forte bronca do

treinador.
O São Paulo ainda terá o
retorno de Bruno Alves na
defesa para tentar segurar

o ímpeto dos paranaenses.
Ambos estão entre as melhores campanhas do segundo turno e prometem um
jogo ofensivo em Curitiba.
O São Paulo tentará desencantar nessa série de
jogos sem Luciano Bastou
seu atacante machucar
para os resultados positivos
sumirem. São três jogos
sem vencer, justamente o
período da lesão.

Santos tem volta de Vladimir ao gol e promete sufocar o Botafogo
Santos (AE) - O goleiro
Vladimir volta a defender o
Santos neste domingo, às 16
horas, na Vila Belmiro, após
cinco meses. Recuperado
de cirurgia no dedinho, ele
reforça a equipe que tenta
manter o bom momento e
promete sufocar o Botafogo
em busca de mais uma vitória no Brasileirão.
Será apenas o oitavo

jogo de Vladimir desde o
retorno à Vila Belmiro após
boa passagem pelo Avaí na
temporada 2019. Ele não
joga desde a terceira rodada
do Brasileirão, quando se
machucou diante do Athletico-PR e teve de passar por
cirurgia.
Volta por causa da suspensão de João Paulo e o
teste positivo de covid-19

de John Victor. Como Cuca
costuma valorizar o bom
momento de seus goleiros,
Vladimir tenta provar que
merece ser mais utilizado
na equipe.
A falta de ritmo, porém, é
um adversário a mais a ser
superado pelo goleiro. Por
outro lado, como o Botafogo
necessita de uma vitória e
é obrigado a atacar, ele es-

pera poder mostrar serviço
Vale lembrar que o setor
defensivo do Santos vai ter
outras mudanças. Luan
Peres torceu o tornozelo
diante do Boca Juniors e
está fora. Lucas Veríssimo
sente dores musculares e
é dúvida. Alison cumpre
suspensão.
Do meio para a frente,
contudo, Cuca não tem pro-

blemas e deve usar o que
tem de melhor. Depois de
dar show ofensivo diante
dos argentinos, o Santos
tenta ficar entre os melhores do Brasileirão para
não depender apenas da
conquista da Libertadores
para disputar a edição da
temporada 2021 2021.
Caso confirmados, Marinho, Soteldo e Kaio Jorge

tentam repetir a atuação
grandiosa apresentada na
quarta-feira e afundar ainda
mais os cariocas. Marinho
fez seu primeiro gol pela
equipe justamente diante
dos cariocas, em 2019, no
Engenhão. Se marcar um
gol neste domingo, se iguala
a Thiago Galhardo na artilharia, já que o rival está
machucado.
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Filmes

(A programação de filmes está sujeita a alterações
sem aviso prévio)
Te s t e d a T V –
17/01/2021
Foto: Marina Moschen / Raquel Cunha
-RG
1) Como se chamava a personagem
da atriz Marina Moschen na novela “Rock
Story”?
a) Yasmin
b) Kiara
c) Diana
d) Néia

Por Que As Mulheres Matam?

A série já está disponível no Globoplay e conta a história de três mulheres que vivem na mesma casa, mas em
décadas diferentes. Aparentemente é uma casa comum,
localizada na Califórnia, que abriga três casais cujos relacionamentos são marcados por conflitos conjugais. Em
1963, Beth Ann (Ginnifer Goodwin) vive em função da casa
e não tem a parceria de seu marido, Rob (Sam Jaeger).
Ele inclusive comprou a casa sem consultá-la. O mundo de
Beth vira do avesso ao descobrir que ele a trai com a garçonete April (Sadie Calvano). Em 1984, a socialite e dona
de galeria de arte Simone (Lucy Liu) parece estar vivendo
sua melhor fase até ser surpreendida pela descoberta de
que o marido, Karl (Jack Davenport), é homossexual. Já
nos dias atuais, a advogada Taylor (Kirby Howell-Baptiste)
tem um casamento aberto com Eli (Reid Scott) e a relação
deles estremece quando os dois se apaixonam pela mesma
pessoa. A série mostra como o papel da mulher na sociedade mudou com o passar do tempo, mas a forma como
lidam com a traição nem tanto.

É hoje!

O “The Voice+”, reality musical para talentos a partir
de 60 anos que chega para completar a família “The Voice”,
estreia na telinha global, logo depois do “Temperatura Máxima”, a partir das 14h20. O programa estreia com as emocionantes audições às cegas, etapa já conhecida pelo público, na qual os candidatos se apresentam e são avaliados
pelos técnicos apenas pela voz. O time de técnicos é composto por Ludmilla, Daniel, Cláudia Leitte e Mumuzinho.

Está chegando!

A edição deste ano do “Big Brother Brasil” tem estreia
marcada para o próximo dia 25. Os participantes serão
divididos entre famosos e anônimos e os famosos citados,
mas não confirmados até agora foram Fiuk, Aline Riscado,
Flávia Pavanelli, Camilla de Lucas, Pocah, GKay, Federico
Devito e Thiago Martins.

Nova música

Após consolidar "Investe em Mim" como uma das músicas de forró mais executadas nas paradas musicais em
2020, Jonas Esticado já se prepara para um novo sucesso.
O artista acaba de lançar em todas as plataformas digitais
pela Som Livre a canção "Isca".
Muito elogiada

Amizade

Victor Chaves e Poliana Bagatini se reaproximaram e estão cultivando a amizade pensando
especialmente nos filhos
do casal, Maria Vitória
e João Luiz. Há quatro
anos, o ex-casal ganhou o
noticiário quando Poliana, grávida do segundo
filho, acusou Victor de
agressão.

Juntos?

Gustavo Mioto e Thayara OG foram vistos juntos em um restaurante no
Maranhão. E daí surgiram
rumores de que o casal
pode ter se reconciliado.
Eles estão separados desde agosto do ano passado.

As primeiras fotos

Nathalia Dill deu à luz
Eva no dia 28 de dezembro, no Rio de Janeiro
e, desde então, estava
sumida das redes sociais.
Agora, de volta, a atriz
mostrou fotos da bebê e
agradeceu o carinho dos
fãs e todo apoio que recebeu dos funcionários do
hospital, equipe médica e
enfermeiros.

Cuidadoso

Hugo Moura, marido
de Deborah Secco, não
esconde que é cuidadoso
com seu corpo. O ator
costuma recorrer à massagem de drenagem linfática para desintoxicar e
garantir o bem-estar.

2) Lineu foi personagem de qual série televisiva?
a) “A Grande Família”
b) “Louco Por Elas”
c) “Pé na Cova”
d) “O Dentista Mascarado”
3) Quem interpretou o personagem Timóteo na
novela "Chocolate Com Pimenta"?
a) Tarcísio Filho
b) Marcello Novaes
c) Murilo Benício
d) Ernani Moraes
4) Cauã Reymond viveu o personagem André, um
policial que foi condenado injustamente por um crime
que não cometeu. O personagem fez parte do elenco
de qual dessas produções da Globo?
a) “O Caçador”
b) “A Teia”
c) “Avenida Brasil”
d) “Da Cor do Pecado”
5) Em qual dessas novelas o personagem vivido
por Thiago Lacerda morre em um acidente de avião?
a) “Terra Nostra”
b) “Hilda Furacão”
c) “O Beijo do Vampiro”
d) “Um Anjo Caiu do Céu”
(Respostas: 1-A / 2-D / 3-B / 4-A / 5-C

Saída da Ford

O “Canal Livre” que a Band exibe hoje, em
seu final de noite analisa a saída da Ford do
Brasil, os reflexos para a indústria automobilística do país e o futuro do setor. Para discutir
o assunto, o programa recebe o presidente da
ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores), Luiz Carlos Moraes. A
atração ouve ainda especialistas, governantes e
lideranças da área. A apresentação é de Rodolfo
Schneider. Participam como entrevistadores os
jornalistas Fernando Mitre, Felipe Vieira e Lana
Canepa.

Até Que A Sorte Nos Separe 3
(Até Que A Sorte Nos Separe 3) 12h30, na Globo,
Brasil, 2015. Direção de Roberto Santucci/Marcelo
Antunez. Com Leandro Hassum, Camila Morgado.
Após os acontecimentos do último filme, onde perdeu
a herança da família em Las Vegas, Tino procura um
emprego fixo, sem sucesso. Um dia, é atropelado pelo
filho do homem mais rico do país. Ao acordar depois
de sete meses em coma, se surpreenderá com a notícia de que sua filha e o rapaz estão apaixonados.
Convidado para gerir as finanças da empresa do pai
do genro, para gerar dinheiro que usará para bancar
o casamento, Tino consegue o inimaginável: falir a
empresa, a maior do Brasil – o que gera um colapso
na economia nacional.
Homem-Aranha
(Spider Man) 13h00, na Record, EUA, 2002. Direção
de Sam Raimi. Com Tobey Maguire, Cliff Robertson,
Rosemary Harris, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco. Depois de ser picado por uma aranha
geneticamente modificada em uma demonstração
científica, o jovem nerd Peter Parker ganha superpoderes. Inicialmente, ele pretende usá-los para ganhar
dinheiro, adotando o nome de Homem-Aranha e se
apresentando em lutas de exibição. Porém, ao presenciar o assassinando de seu tio Ben e sentir-se culpado,
Peter decide não mais usar seus poderes para proveito
próprio e sim para enfrentar o mal, tendo como seu
primeiro grande desafio o psicótico Duende Verde.
Man Down: O Terror Da Guerra
(Man Down) 22h45, na Globo, EUA, 2015. Direção
de Dito Montiel. Com Gary Oldman/Jai Courtney. Numa
América pós-apocalíptica Gabriel Drummer, ex-militar,
procura desesperadamente seu filho contando com a
ajuda de seu melhor amigo e um outro sobrevivente.
Operação Sombra – Jack Ryan
(Jack Ryan: Shadow Recruit) 00h20, na Globo,
EUA, 2014. Direção de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Kevin Costner. Jack Ryan estudava em
Londres quando o World Trade Center desabou devido
a um ataque terrorista ocorrido em 11 de setembro de
2001. Servindo o exército americano, ele participa da
Guerra do Afeganistão e, lá, sofre um sério acidente
na coluna. Durante a recuperação no hospital, ele conhece a doutora Cathy, por quem se apaixona. É neste
período que ele recebe a visita de Thomas Harper, que
trabalha para a CIA e recomenda que Ryan retorne
ao Doutorado em Economia. Ele segue o conselho e, a
partir de então, passa a trabalhar às escondidas para
a CIA, sem que nem mesmo Cathy saiba. Em meio às
investigações, Jack descobre um complô orquestrado
na Rússia, que pode instalar o caos financeiro nos
Estados Unidos. Com isso, ele viaja a Moscou com
o objetivo de investigar Viktor Cheverin, o líder da
operação.
Good Kill – Máxima Precisão
(Good Kill) 02h10, na Globo, EUA, 2014. Direção de
Andrew Niccol. Com Ethan Hawke, Bruce Greenwood.
O major Tommy Egan é um oficial da Força Aérea
Americana encarregado de dirigir ataques aéreos na
Guerra no Afeganistão. Após pilotar drones de controle remoto contra os talibãs por oito horas, todos
os dias, ele volta para sua casa, em Las Vegas, onde
vive com sua esposa e filhos. Mas, a cada nova missão,
sua moral fica mais conturbada. Tommy começa a se
desligar da vida real, vendo sua rotina familiar cair
aos pedaços, enquanto o caos da guerra só cresce
cada vez mais.
Tudo Que o Céu Permite
(All that Heaven Allows) 02h45, na Bandeirantes,
EUA, 1995. Direção de Douglas Sirk. Com Rock Hudson, Jane Wyman. Cary Scott, uma viúva de classe
alta, se apaixona por um jardineiro muito mais jovem,
para a desaprovação de seus amigos e familiares,
especialmente por Ned, seu pedante irmão.

Áries
Nada de ficar aguardando soluções
mágicas. Vá atrás do que precisa.
Tente equilibrar o que espera dos
outros com o que lhes dá em troca.
No mundo atual, ser gentil é uma
grande qualidade.

Libra
Pessoas ou ocorrências dispersivas
poderão desviar sua atenção dos
compromissos e problemas mais
importantes do período. Não permita
que iﬆo aconteça. Fluxo excelente
para o amor.

Touro
Abra o seu coração para que possa
viver plenamente a vida. Liberto de
amarras, medos e complexos, tudo
poderá ser conquiﬆado! Confie mais
em Deus e planeje seu futuro.

Escorpião
Notícias aparentemente exageradas ou formuladas com o intuito de
pressioná-lo, deverão ser pura e
simplesmente desacreditadas. Faça
ouvidos de mercador. Eﬆeja alerta
para o que vier.

Gêmeos
Se não entender profundamente do
assunto que eﬆá sendo discutido, é
melhor ficar quieto e se abﬆer. Não aja
de forma irônica ou sarcáﬆica. Isso
não fará bem para ninguém.
Câncer
Seja prático e aja sempre com transparência. Não omita suas opiniões. A
chance que eﬆava esperando para
carreira poderá aparecer a qualquer
momento, por isso, eﬆeja preparado.
Leão
Permita que as suas emoções mais
puras se revelem. Deixe sair de dentro
de si às tensões acumuladas. Mas
cuidado para que neﬆe processo não
fira ninguém.

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

Sagitário
Evite precipitar-se numa decisão
importante. Analise todos os fatos e
pense friamente. Evite que as intrigas
de pessoas invejosas interfiram na sua
relação amorosa.
Capricórnio
Uma atitude reservada pode protegê
-lo e livrá-lo de fofocas. Se precisar dar
sua opinião, evite ser superficial em
seus comentários. Fale o que pensa,
mas tome cuidado para não ser rude
ou áspero.
Aquário
Procure a felicidade e você achará!
Os obﬆáculos tendem a desaparecer
diante do período propício que se
inicia agora. O momento favorece as
amizades e a vida familiar.
Peixes
Aproveite o bom momento para acertar os projetos que eﬆão em andamento. No amor, procure o diálogo. Tente
dar soluções rápidas e inteligentes aos
problemas que surgirem.
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Ampliação da rede de drenagem pluvial
avança na avenida Castelo Branco
Umuarama - Os trabalhos de escavação e
assentamento de tubos
seguem em ritmo acelerado na Avenida Presidente
Castelo Branco. A Prefeitura de Umuarama iniciou, na última terça-feira, 12, obras de ampliação
e reforço na drenagem
pluvial para eliminar um
dos mais antigos pontos
de alagamento da cidade,
na entrada do Bosque dos
Xetá.
Para os serviços, foi
necessário bloquear o
tráfego de veículos em um
dos sentidos da avenida.
Por isso, motoristas que
cruzam a região central
devem procurar rotas
alternativas para desviar
do canteiro de obras, entre o final da Parigot de
Souza com Flórida até a
rua Maranhão (sentido
Jardim Panorama). Nos
próximos dias o bloqueio
será estendido até a Rua
Piauí.
Nesta semana os operários removeram a capa
asfáltica do percurso
onde a tubulação será
instalada, escavaram o
trecho inicial e construíram a primeira caixa de
conexão entre a nova
rede de galerias e o ramal existente no bosque,
implantado durante as
obras de construção do

canal aberto de drenagem
pluvial.
A nova rede é parte de
um contrato que prevê
o investimento de R$ 3
milhões no recapeamento
de vias importantes da
cidade, além de melhorias
no sistema de drenagem
pluvial. Na Castelo Branco,
o alagamento é um problema que persiste há vários
anos. “A impermeabilização
do solo urbano e a falta de
planejamento urbano no
passado criou um ponto
que concentra água das
chuvas de uma grande área
da cidade, sem condições
adequadas de escoamento. O resultado é um ‘rio’
correndo sobre o asfalto
nos dias chuvosos”, avaliou
nesta semana o prefeito
Celso Pozzobom.
De acordo com o diretor de Obras da Prefeitura,
Renato Caobianco Serão,
cerca de 400 metros de
rede dupla com tubos de
1,20 m de diâmetro, além
de ramais nas ruas Maranhão e Piauí e travessas
cruzando o canteiro central para captar água das
chuvas no outro lado da
avenida (sentido centro).
Ele estima que serão necessárias de duas a três
semanas para a conclusão
do serviço. “Contamos
com a compreensão dos
motoristas e sugerimos

A nova rede é parte de um contrato que prevê o investimento de R$ 3 milhões no recapeamento de vias importantes da cidade

que se evite transitar pela
região”, disse. A alternativa de rota é desviar
pela Rua Bahia ou pela
Avenida São Paulo.
Orçamento
O secretário de Obras,

Planejamento Urbano,
Projetos Técnicos e Habitação, Isamu Oshima,
acrescentou que os recursos para o recapeamento
e as galerias somam R$
3.029.361,84 e são provenientes do governo do Es-

Copel investe R$ 40 milhões no sistema
de abastecimento em Paranavaí e região

tado. Serão 51.462,79 m²
de recape na Avenida Dr.
Ângelo Moreira da Fonseca (entre as avenidas
Rondônia e Padre José
Germano Neto Júnior),
na Avenida Padre José
Germano Neto Júnior (da

Praça Tamoio até a Rua
Walter Kreiser; na Castelo Branco (da Santos
Dumont até a Avenida
Tiradentes); e a Rua Irati,
já recapeada entre a Rua
Tomás Gonzaga e a Av.
Rio Grande do Norte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Bel. Durvalino Inácio Pinto
Oficial

Eudes José Tonelli
Escrevente Substituto

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE SUBSTITUTO DO 1º
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE,
ESTADO DO PARANÁ, ETC...
FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de LUIZ PEREIRA DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro,maior, mecânico, residente e domiciliado na Rua |Projetada E,
101, Conjunto Residencial Planalto, nesta Cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR,
portador do CPF nº 895.069.529/00, e seus sucessores, confinantes e eventuais interessados,
para que estes, querendo no prazo de quinze (15) dias, se manifestem sobre a presente ação,
contados do primeiro (1º) dia após a publicação do presente edital, ficando cientes de que se
não o fizer, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública
de Ata Notarial, lavrada às fls. 115/117 do livro nº 217-E, do Serviço Notarial da Cidade de
Cruzeiro do Oeste-PR, datada em 19/07/2019, consoante faculta o artigo 216-A, § 4º da Lei
n.º 6.015/1973.
Alegações do Autor: Busca a parte solicitante a justificação de posse para fins de usucapião
extrajudicial do imóvel urbano abaixo descrito; Que a parte solicitante mantém posse mansa,
pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, sem oposição ou contestação.
Imóvel Usucapiendo: Data de terras nº 10, da quadra nº 08, situada no Conjunto
Residencial Planalto da Cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste, com a área de 200,00
m2, contendo uma construção residencial em alvenaria com área de 27,04 m2. Objeto da
Matrícula nº 7117 do livro 02 de Registro Geral do 1º Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Cruzeiro do Oeste-PR, em 04 de janeiro de 2020. (a.a) Bel. Eudes José Tonelli.
Escrevente

A Copel está realizando
obras de reforço e automação no sistema elétrico
que abastece Paranavaí e
as vizinhas Alto Paraná,
Guairaçá e Tamboara. A
principal obra trata da
ampliação da subestação
do Jardim São Jorge, que
opera em 138 mil volts.
A unidade terá a capacidade de atendimento
ampliada com a instalação
de um novo transformador
e a atualização tecnológica nos equipamentos. Os
trabalhos têm conclusão
prevista para este ano e
irão absorver investimentos de R$14,2 milhões.
A subestação receberá,
ainda, novas interligações
ao sistema elétrico, garantindo maior flexibilidade
operacional ao sistema e
reduzindo cada vez mais
o risco de grandes desligamentos.

Duas linhas de subtransmissão deverão fazer
a conexão com a subestação Paranavaí Norte, em
construção pela empresa
Aliança Interligação Elétrica (AIE), com previsão
de energização para agosto de 2021.
Uma terceira linha interligará a subestação da
Copel a Loanda, também
na tensão de 138 mil volts.
As três linhas somam um
investimento da ordem de
R$18 milhões.
NOVAS REDES - Outra
frente de ações para a
expansão e melhoria no
fornecimento de energia
para a região é o investimento na construção de
novas redes de distribuição e na troca de cabos
convencionais por fiação
mais robusta e protegida
de toques acidentais de
galhos de árvores.

Os empreendimentos
em construção na região
incluem três novos circuitos alimentadores em
Paranavaí, além de duas
importantes redes de interligação com municípios vizinhos. Um deles
alimenta a nova estação
de chaves de Guairaçá, na
tensão de 34,5 mil volts,
funcionando como fonte
principal para o abastecimento da cidade. O segundo interliga o distrito
de Sumaré a Alto Paraná,
na mesma tensão.
A ampliação dos circuitos de distribuição é acompanhada de um processo
de automação das redes,
somando um investimento de aproximadamente
R$10 milhões. O objetivo
destas obras é reduzir
os trechos afetados por
desligamentos acidentais, e agilizar o retorno

da energia, no caso de
eventuais interrupções no
fornecimento.
AUTOMAÇÃO
Paranavaí recebeu, no
ano passado, 11 religadores monofásicos e 16
religadores trifásicos de
rede. Estes equipamentos
atuam de forma automática quando há alguma
interferência externa que
ameaça interromper a
condução da energia elétrica pela fiação.
No caso dos religadores trifásicos, permitem
ainda identificar mais
rapidamente a localização da falha, recompondo automaticamente o
fornecimento às regiões
afastadas do núcleo originário da interrupção.
Para 2021, a previsão é de
que outros 117 religadores
monofásicos e trifásicos
sejam instalados.
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE
11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
CELTA LT 1.0
2013, completo. R$
22.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
CRUZE LTZ 1.4
TURBO
Prata, 2018 30.000
km, sem detalhes, R$
84.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563
ONIX LTZ
13/14, branco, automático.
R$ 40.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
ONIX LTZ 1.4
18/18, branco, rodas
de liga leve.39.000 km,

R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

26.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563

S10 2.4 LS
16/16
Branca, completa,
cab. dupla. R$ 68.000
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

UNO WAY 12/13
Prata, ar, 05 pneus
novos. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

ZAFIRA 2.0
08/08
Elegance, ﬂex, prata.
R$ 26.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
FIAT

FIAT

STRADA 1.4
2007
Cabine estendida, prata,
completa 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
STRADA
ESTENDIDA 1.4
07/ 07
Prata, completo. R$

FORD

FORD

FOCUS 1.6
08/08
Prata, completo, R$
17.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
FOCUS HATCH
12/13
Branco, ﬂex, completo,
R$ 30.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
IMPORTADOS

IMPORTADOS

CIVIC LXS 11/11
Flex, preto. R$ 43.000,00.
Fones: (44) 3622-3292

B4

// 99976-0563
COROLLA ALTIS
18/18
Preto, 90.000 km, R$
90.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
COROLLA ALTS
15/15
Completo,
prata,
50km. R$ 75.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
HONDA CIVIC
LXS
Flex, 07/08, completo
R$ 32.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
HRV ELX 18/18
Branco perolizado,
16.000kM. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563
L200 TRITON
GLX 14/15
Flex, branco, mecânico.
R$ 61.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.
KOMBI 1.4
BRANCA
2014, envidraçada,
90.000km, R$ 35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
POLO 1.6 18/18
Branco, 60.000km
R$ 50.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

CARROS

CRUZE 1.8 LT

ANO

15/16

COR

COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

CRUZE 1.4 TURBO LTZ 19/19 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO R$ 97.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 48.900,00

SPIN 1.8 LT

12/13

PRATA

COMPLETO

R$ 36.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ

17/18 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, 7LUGARES R$ 169.900,00

DIVERSOS

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

GRANDE
LEILÃO

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

CASAS

CASAS

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

TERRENOS

VENDO
TERRENO
Vendo Terrenos de 1.750
metros com entrada de
30%, parcela até 40
vezes. Situado entre o
Município de Ipora e
Cafezal do Sul próximo
Distrito Guaiporã. Tratar
celular: 44.9.98351936
LOTES
LOTESRURAIS
RURAIS
CHÁCARA DE
1000m²
Com água, luz, próx.
a Farinheira Strada
do Pavão com 50%
de entrada, restante
parcelado até 24 meses.
Aceito carro. Fones:
(44) 9 9856-5632 / 9
9840-3010.

VALOR

PRETO

DIVERSOS

COMUNICADO
DE EXTRAVIO
Marcio Rogerio Pedrangelo,
CPF: 705.711.109-34.
Comunica para os devidos
ﬁns o extravio do seu
ALVARÁ Nº18180/93.
Com esta publicação
torna-se sem efeito legal
e comercial.

OPCIONAIS

FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

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!

Saúde
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IBELEZA

A guerra contra a celulite tem aliados
eﬁcazes. Saiba como se proteger
mentos leves e precisos,
deslizando sobre o trajeto
dos vasos linfáticos.

Os cosméticos evoluíram bastante e ajudam
muito quando o assunto
é manter a saúde e jovialidade do corpo, no entanto a celulite continua
apavorando as mulheres.
Existe uma verdadeira
guerra em andamento contra a retenção de líquidos
e a má circulação. Assim,
tanto as academias quanto as clínicas de estética
atendem muitas mulheres
que querem se livrar as
famigeradas “cascas de
laranja” e também buscam
a prevenção da celulite.
E, como ficam nós homens nessa história? Os
sortudos não sofrem com
isso porque não passam
pela “dança dos hormônios” que mensalmente
bombardeia as mulheres. O
metabolismo deles é outro.

Corrente russa

Vilões

A eletroeﬆimulação promovida pela corrente russa promete aumentar o tônus muscular,
auxilia na perda do volume da barriga e também no combate à flacidez / GB Imagem

Não é segredo que a
celulite pode ser prevenida, cortando da dieta as
comidas e bebidas industrializadas, as frituras, os
doces e praticando atividade física.

pele com celulite, mas a
drenagem linfática continua sendo um dos métodos
mais eficazes, aliados a
outros procedimentos e
cosméticos específicos.

Combate

Drenagem

Na área da estética
existe uma infinidade de
produtos que prometem
melhorar o aspecto da

A drenagem linfática
estimula o organismo a
eliminar as toxinas através
do sistema linfático. Para

entender um pouquinho, o
sistema linfático é formado
por pequenos canais pelos
quais transita a linfa, uma
substância importante em
nosso organismo responsável pela limpeza das
células. Assim, quando
é ativado, todas as substâncias tóxicas vão para
a corrente sanguínea e
são eliminadas através
da urina. O resultado é
que diminui os inchaços,

estimula a desintoxicação,
oxigena os tecidos e, ainda,
promove o relaxamento
muscular.
É bom lembrar que a
drenagem linfática deve
ser feita por pessoas especializadas que tenham
sido preparadas profissionalmente, geralmente
este tipo de tratamento
é oferecido em clínicas
de estética. O tratamento
deve ser feito com movi-

Para resultados mais
eficazes, é interessante
aliar a drenagem linfática
a outros procedimentos.
Um deles é a corrente
russa, também chamada
de estimulação russa, que
através de um aparelho de
eletroterapia ativa o tônus
muscular, potencializa os
efeitos da drenagem linfática e combate a flacidez.
O aparelho é composto
por vários eletrodos que
são colocados sobre a pele
e em pontos específicos,
como no ventre, região
dos glúteos, coxas e parte
interna das coxas e em
outras regiões a serem
tratadas. Tais eletrodos
são ligados ao aparelho
que manda o estímulo
aos músculos através
de corrente elétrica. Os
estímulos promovem a
contração involuntária
dos músculos.

Abdominais
A vantagem deste tipo
de tratamento é que não
é invasivo e é indolor. Especialistas neste assunto
explicam que dez minutos
da aplicação desta técnica

sobre o abdômen equivale
a 400 abdominais praticados de forma correta. Músculos tonificados resultam
em pele mais firme e menos
celulite.
Geralmente não existem
restrições para se aplicar
a drenagem linfática e a
corrente russa, mas pessoas que tem tumores nos
gânglios, câncer, trombose,
insuficiência renal, processos inflamatórios ou marca
passo devem ter cuidado
com este procedimento. As
mulheres grávidas devem
conversar com seus médicos sobre o assunto.
Para resultados mais
satisfatórios, recomendase uma sequência de dez
sessões, feitas três vezes
por semana.
A drenagem linfática
não eliminará totalmente
a celulite e flacidez, mas
promove melhora acentuada no aspecto da pele.
E proporciona enorme
bem-estar.
De novo, lembrando,
cuidado com a picaretagem de plantão também
neste segmento. Procure
clínicas estéticas devidamente registradas e com
profissionais no assunto.
E, nestes tempos de
pandemia, não se esqueça
da prevenção. Use máscaras e lave constantemente
as mãos. Da Redação/GB
Edições

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.

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

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

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

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

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

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

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

Iinovação

GM revela transformação para liderar
o futuro de carros 100% elétricos
A visão de futuro da General Motors é o mundo com
zero acidente, zero emissão
e zero congestionamento. A
chave para isso é a eletrificação.
A GM foi pioneira na eletrificação de veículos há 25
anos e apresentou o primeiro
carro elétrico (EV) acessível
e de alta autonomia do mundo – o Chevrolet Bolt – justamente na CES (Consumer
Electronics Show) há alguns
anos.
“Hoje, a penetração global de mercado dos EVs é
de cerca de três por cento.
Acreditamos que tudo está
prestes a mudar. Este momento provará ser um ponto
de inflexão. O momento em
que a dependência de veículos movidos a gasolina e
diesel começará a transição
para um futuro totalmente
elétrico. E a GM pretende
liderar essa mudança. Temos
a tecnologia, o talento e a
ambição para cumprir esse
compromisso”, afirmou Mary
Barra, CEO da GM, na palestra de abertura do CES 2021.

Ultium
A Ultium é uma plataforma de EVs em hiperescala
com o poder de transformar
quase todos os tipos de veículos em elétricos. É uma
combinação de arquitetura
de bateria inovadora, sistemas de propulsão elétrica
altamente flexíveis e uma
célula de bateria comum
que fornecerá energia a
toda uma gama de veículos

elétricos de nova geração.
“A base da nossa abordagem com essa plataforma é
um design de célula único e
comum que pode ser usado
em todos os nossos veículos.
Essas serão as melhores
células do setor, otimizadas
para fornecer energia suficiente para vários projetos
de veículos. Fabricamos essas células internamente
como parte de uma joint
venture com a LG Chem”,
revelou Mei Cai, gerente de
laboratório da GM.
As células produzirão
60% mais capacidade de
energia do que as existentes
hoje e usarão um design
retangular plano, que reduz
o espaço entre células e pode
ser empilhado com mais
eficiência em módulos para
maior densidade de energia
em um espaço menor.
O empilhamento vertical
de células dentro dos módulos nos ajuda a construir
caminhões, SUVs e grandes
crossovers. O empilhamento
horizontal permite veículos
de desempenho rebaixado.
E entre os dois, há a plataforma para crossovers de
tamanho médio e compacto.
A General Motors será
a primeira montadora a
usar um sistema de gerenciamento de bateria quase
totalmente sem fio para
seus veículos elétricos. O
sistema monitora e equilibra
a química da célula em uma
base constante, garantindo
desempenho ideal e capacidade de carga.

Ultifi”, disse Travis Hester,
diretor de EV da GM.
Ultifi é a promessa de
uma experiência EV mais
pessoal - colocando o motorista no controle. Uma
plataforma única e unificada
que simplifica a descoberta
e gerenciamento dos seus
produtos e serviços GM.
E no centro de tudo isso
estarão as novas experiências de aplicativos móveis
- myCadillac, myChevrolet,
myGMC e myBuick.
O OnStar oferece serviços
remotos para clientes da GM
há 25 anos. Mas, no futuro,
ele irá alavancar os dados
telemáticos do veículo para
personalizar prêmios de
seguro com base em seu
comportamento de direção
individual - dando às pessoas
a capacidade de influenciar
diretamente o custo de propriedade e operação de seu
veículo. E com o tempo, teremos a capacidade de integrar a resposta automática a
falhas com o seguro OnStar,
para ajudar a otimizar todo
o processo de sinistros.

A visão de futuro da General Motors é o mundo com zero
acidente, zero emissão e zero congestionamento. A chave para
isso é a eletrificação

Finalmente, os módulos
são colocados na bateria
do veículo - um invólucro
estrutural que se dobra como
parte do chassi do veículo e
protege as células de danos
em caso de acidente.
O resultado de todas essas inovações é uma bateria
que produzirá até 724km
de alcance com uma única
carga, com custo quase 40%
menor e com 25% menos
peso do que as baterias
elétricas atuais.
“Já estamos trabalhando
em nossa química de bateria
de alta energia de nova geração que reduzirá ainda mais
a dependência de cobalto e
níquel, ao mesmo tempo em
que reduz os custos em 60%
em comparação às baterias
atuais. Estimamos que essas
baterias de metal de lítio fornecerão o dobro da densidade
de energia até mesmo da

célula de bateria de Ultium,
fornecendo um alcance de
800 a 950km com uma única
carga”, explicou Mei Cai.
A Vehicle Intelligence
Platform (VIP) da GM possui
e software que mantém tudo
funcionando. É uma nova
arquitetura elétrica digital
inovadora que fornece comunicação mais rápidas entre
os sistemas do veículo e o
mundo exterior e é capaz de
gerenciar 4,5 terabytes de
potência de processamento de dados por hora - um
aumento de cinco vezes na
capacidade em relação à
arquitetura elétrica atual
da GM.

Super Cruise
O Super Cruise é o primeiro sistema de assistência
ao motorista verdadeiramente autônomo da indústria. É
único, pois usa um sistema
de atenção ao motorista
para detectar se ele está
prestando atenção suficiente
à estrada à frente. Caso
contrário, a barra de luz do
volante pisca para alertar
o motorista para voltar sua

Ultifi e OnStar
“Queremos reimaginar
todo o conceito de propriedade e direção de veículos.
E estamos chamando essa
experiência reimaginada de

VENDAS
ÁREA PRIVATIVA

ÁREA TOTAL

GARAGEM PARA

APARTAMENTO COM

VALOR R$

ÁREA CONSTRUÍDA

232,68 m2

2 VEÍCULOS

3 SUÍTES

850.000,00

Aprox. 100 m

APARTAMENTO
EDIFÍCIO PREMIUM
Apartamento 802,
com vista lateral para
Zona 2.
Rua Arapongas,
próximo a Praça
Arthur Thomas.
Contendo: 03
suítes, 1 closet,
lavabo, sala de estar,
lavanderia, cozinha,
espaço gourmet com
churrasqueira.
Obs.: vários
armários embutidos
e cozinha planejada.

Excelente vista panorâmica para zona 2 e
centro, com frente para o sol da manhã!

EVerybody In
O início da era EV representa a mudança mais
significativa no design dos
veículos desde os anos 1920.
Enquanto o mundo se
prepara para ficar totalmente elétrico, designers estão
repensando como toda uma
gama de veículos elétricos
deve ser.
A modularidade da Ultium oferece flexibilidade
incrível, com três configurações arquitetônicas principais para serem usadas
pela Chevrolet, Buick, GMC
e Cadillac. “Somos capazes
de acelerar o processo de
design, ajudando a entregar uma linha completa de
veículos em tempo recorde”,
destacou Michael Simcoe,
líder de design da GM.
Nos próximos cinco anos,
a General Motors apresentará 30 novos EVs globalmente,
representando uma gama de
opções, sejam quais forem
suas prioridades.
Também haverá novos
veículos da Buick com uma
estratégia renovada baseada
em eletrificação, conectividade e direção inteligente.

LOCAÇÕES

143,76 m2

IMPERDÍVEL!!!

atenção à estrada.
“Estamos trazendo o Super Cruise para 22 veículos
GM até 2023. Isso inclui o
Chevrolet Bolt EUV. O Bolt
EUV será o primeiro Chevrolet, e o primeiro EV da
GM, a apresentar o Super
Cruise”, adiantou Travis
Hester CEVO (Chief Electric
Vehicle Officer) da GM.

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

TERRENO COM

GARAGEM PARA

3 QUARTOS SENDO

VALOR R$

153 m

2 VEÍCULOS

1 SUÍTE

235.000,00

2

ADE
UNID

2

RESIDÊNCIAS
SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA (FUJIMOTO)
VALOR: R$ 1.450,00

A!
ÚNIC

Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,

T
OPOR

contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área de
serviço e churrasqueira. Totalmente reformado!

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!
CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA - PRÓXIMO AV. GOIÂNIA E CENTRO DA JUVENTUDE
Residência no Condomínio Residencial Mario Quintana, na Rua Indaiá 3651, com
aproximadamente 100m². Contendo: 3 quartos sendo uma suíte, BWC social,
sala, cozinha, área de serviço, varanda com churrasqueira e pia.
DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

80MTS

PRAÇA ARTHUR THOMAS

150MTS

SUPERMERCADO PLANALTO

80MTS

FARMÁCIA DROGA RAIA

500MTS
500MTS
150MTS

CENTRO DA JUVENTUDE
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ BALAN
AVENIDA GOIÂNIA

ÁREA TOTAL

DIMENSÕES

REGIÃO SUPER

VALOR R$

ÁREA TOTAL

EXCELENTE

SEGURANÇA DE

VALOR R$

600,00m2

20,00X30,00

VALORIZADA

420.000,00

757,00m2

TOPOGRAFIA

CONDOMÍNIO

490.000,00

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

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

VALOR: R$ 1.800,00

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

Temos várias outras opções de terrenos!

TERRENO COMERCIAL NO PARQUE METROPOLITANO

TERRENO NO CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS

Um dos Loteamentos de maior valorização da cidade de Umuarama, localizado
próximo ao Shopping Palladium, Rodoviária e novo centro comercial de Umuarama.
Quadra 1, lote 12, primeira rua ao lado da rua marginal, possibilidade de subdivisão.

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

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

700MTS
600MTS
1KM

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Av. Castelo Branco, em frente a Sanepar/Corpo de Bombeiros.

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

SHOPPING PALLADIUM
RODOVIÁRIA
PARQUE DE EXPOSIÇÕES

300MTS
800MTS
500MTS

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: R$ 2.500,00

LAGO MUNICIPAL ARATIMBÓ
NOVO ATACADÃO (CARREFOUR)
AVENIDA PORTUGAL

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

