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ENTREVISTA

A dedicação
de um policial
militar para a
comunidade
No próximo dia 23, Namir José
Dombeck Zandoná completa
62 anos e deste período de vida
atuou 28 anos como soldado na
Polícia Militar do Paraná, quando
foi para reserva em 2009 com
excepcional conduta. Hoje vivendo em Umuarama, Zandoná
não parou de servir a população
e agora presta serviços à comunidade na Unipar.
Página A4

PROCURADOR ALERTA MUNICÍPIOS - Os municípios devem ficar
atentos para adequar o código tributário e poder receber ISSQN de
bancos e financeiras. O alerta é do procurador do Estado e professor
na Unipar, Helton Kramer em entrevista ao Ilustrado. Página A3

Umuarama coleciona bons índices e tem
planejamento para um futuro promissor
O município de Umuarama
inicia em janeiro o segundo
mandato do prefeito Celso
Pozzobom. Ele diz que há
quatro anos, havia demandas
represadas em vários setores,
que exigiram atenção, esforços e recursos da administração municipal. Com muito
trabalho e investimentos a
maior parte das demandas
foi resolvida e agora a cidade
está pronta para avançar ainda mais. Página A5

E AGORA?

Saúde detecta
segundo caso
de H1N2 no
Paraná
Página B3

PET

Dezembro
Verde alerta
sobre animais
abandonados
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A população umuaramense tem testemunhado o quanto o município avança a cada dia e vai continuar assim
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TJ apura
ataque de juiz
à Lei Maria
da Penha
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Aproxime
a câmera
do seu celular

BOSQUE XETÁ MELHORADO - Caminham para o final as obras de urbanização
do Parque Municipal dos Xetá. Pistas de caminhada e para ciclistas, plantio
de grama e limpeza para facilitar o acesso das famílias. Página A3
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às 18hs no Amário Vieira o Cascavel para o primeiro jogo
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Cascavel. Umuarama quer largar com vantagem.
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RECURSOS

Orçamento do Estado do Paraná
para 2021 será de R$ 50,6 bilhões

Curitiba - O governador Carlos
Massa Ratinho Junior sancionou
nesta sexta-feira (18) a Lei Orç amentária Anual (LOA) para
2 021, que define a estimativa
de receita e fixa a programação
d as despesas do ano. O texto,
a provado pela Assembleia Leg islativa, prevê R$ 50,6 bilhões
d e Orçamento total do Estado,
i ncluindo os demais Poderes e
f undos, previdência social e as
empresas públicas.
O s repasses aos municípios
t otalizarão R$ 9,6 bilhões. Há
previsão para destinação de 30,2%
dos recursos para Educação (R$
9,8 bilhões) e 12,1% para a Saúde
( R$ 5,5 bilhões), além de R$ 4,5
bilhões para Segurança Pública.
As transferências para os out ros Poderes somam R$ 4,24
b ilhões. Serão R$ 2,12 bilhões
para o Tribunal de Justiça; R$ 992
milhões para o Ministério Público;
R $ 388 milhões para o Tribunal
de Contas; R$ 720 milhões para a
Assembleia Legislativa e R$ 72 milhões para a Defensoria Pública.
RECEITAS

N a ponta das receitas, a LOA
2 021 prevê uma queda de R$
1 ,7 bilhão em relação a 2020 na

arrecadação tributária – R$ 38,7
bilhões ante R$ 40,4 bilhões –, em
decorrência dos prolongados efeit os que a pandemia de Covid-19
d eve manter sobre a atividade
econômica do País.
PÉ NO FREIO

Como esta é a principal receita do Estado, a expectativa é de
que 2021 seja um ano de muita
austeridade e racionalidade nos
gastos. “Estamos contraindo um
e mpréstimo para pagar parte
das obrigações com precatórios
e provavelmente teremos que
aplicar políticas adicionais para
a geração de receitas, seja por
meio da reestruturação de desp esas que não comprometam o
o rçamento ou até mesmo pela
a lienação de ativos, além da
concessão de rodovias”, analisou
o secretário da Fazenda, Renê
Garcia Junior.
QUEDA

A LOA também prevê uma
q ueda nas transferências da
U nião – Fundeb e FNDE – em
t orno de 14%. “Esperamos que,
a ssim como aconteceu este ano,
h aja solidariedade dos outros
Poderes, que repassaram R$ 300

m ilhões para ações de combate
à pandemia no Estado, e que o
governo federal possa nos ajudar
d e alguma maneira, como, por
exemplo, por meio da vacinação
e m massa contra a Covid com
r ecursos da União”, completou
Garcia Junior.
RELATÓRIOS
QUADRIMESTRAIS

Em razão da excepcionalidade
das previsões de receita orçamentária para o ano de 2021, o projeto
estipula que, no caso de aumento
de arrecadação em relação ao prev isto, em um cenário econômico
que se mostre mais favorável em
2021, o Poder Executivo informará
à Assembleia Legislativa, a cada
quadrimestre, como serão utilizados os valores da receita adicional.
A apresentação dos dados se dará
durante a audiência pública que
avalia o cumprimento das metas
fiscais de cada quadrimestre.
O texto também autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos
s uplementares nos Orçamentos
F iscal, do Regime Próprio de
P revidência Social (RPPS) e de
Investimentos até o limite de 5%
d o valor da receita consolidada
total estimada para o exercício.

PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E A VACINA COMO SALVAÇÃO DA POPULAÇÃO
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Direito
em
Debate

Gleison do Prado de Oliveira
Contador e Acadêmico do curso de Direito
da UNIPAR.
E-mail: gleison.oliveira@edu.unipar.br

N o século passado, o jurista e escritor
M iguel Seabra Fagundes afirmou que administrar era “aplicar a lei de ofício”. Sim,
a dministrar a máquina pública naquela
é poca, era, resumidamente, um trabalho
menos complexo quando comparado ao ano
de 2.020, afinal, as informações, atualmente,
c irculam numa velocidade imensurável,
dado o apogeu tecnológico que paira no meio
de nós. A “peste chinesa” ainda tira noites
de sono das autoridades administrativas que
se encarregam de sustentar a economia com
os meios alternativos que ainda lhes restam.
A lgumas perguntas surgem após esta
r eflexão: quais são os maiores desafios
enfrentados pelo Administrador Público no
presente momento? A rápida circulação das
i nformações contribui até que ponto para
uma Administração Pública eficiente? Como
a s Autoridades Administrativas estão se
posicionando frente ao caótico Coronavírus?
Nota-se, que de fato o assunto é complexo.
Administrar a máquina pública, nunca foi
um trabalho tão desafiante de ser executado.
P or um lado, temos a tecnologia que
auxilia a Administração Pública com informações precisas e em tempo absolutamente
hábil, como no uso do aplicativo GovFácil,
desenvolvido por um empresário na cidade
d e Umuarama – Pr, em 2009, que alcança
os municípios de grande parte dos Estados
brasileiros e oferece soluções eficazes para
o s Administradores Públicos que enfrent am os inúmeros desafios relacionados a
g estão municipal. Por outro lado, temos o
c onsumo inadequado de informações que
s e proliferam no contexto midiático e nas
r edes sociais. Ora, o jornalista e escritor
Everton Bastazini Barbosa já nos alertara
a firmando que “consumir mídia sem uma
prévia e constante análise crítica é suicídio”.
Por meio das manifestações em massa,
via redes sociais, foi possível identificar a população implorar por salvação, uma vez que
todos querem voltar a viver uma vida sem
restrições impostas por Decretos. Querem
voltar a dar um abraço apertado e o velho
aperto de mão. Mas ainda não dá! É preciso

esperar e agir segundo imposições dos Atos
Administrativos. O vírus está contaminando
a população em larga escala, sendo que no
mês de dezembro, segundo o Boletim Diário
da Prefeitura de Umuarama, o número de
casos confirmados triplicou em relação ao
m ês anterior, ultrapassando o número de
4.300 infectados.
A ansiedade pela solução é tamanha que
v árias autoridades administrativas estão
se comprometendo a adquirir vacinas que
ainda estão na fase final de desenvolvimento
p ara reduzir o alcance da contaminação,
tornando as pessoas imunes ao vírus.
Enquanto a nação aguarda ansiosamente
pela chegada das doses de vacina no país,
o Diário Oficial da União publica constantemente Portarias e Editais, que em suma,
s e utilizam de meios como a contratação
t emporária de profissionais da saúde e
h abilitação de leitos em hospitais para o
enfrentamento do coronavírus.
Como se não bastasse a corrupção de um
passado não muito distante, as sonegações
fiscais por parte dos contribuintes, e o uso
d o poder de polícia, o maior desafio da
Administração Pública consiste em vencer
a Covid-19.
Sem sombra de dúvidas que a expectativa
n a vacina é elevada e, com certeza, será
uma grande ferramenta para a salvação da
p opulação diante do coronavírus, doença
r esponsável por milhares de mortes em
torno do mundo.
O desafio vindouro das Autoridades Administrativas consistirá no planejamento a
ser feito e executado. Afinal, importante tornar-se-á os critérios a serem estabelecidos
para distribuir as vacinas, a quem priorizar
n a aplicação das doses, e como controlar
a distribuição de tal maneira que não haja
conflito de interesses meramente políticos,
evitando que parcelas da sociedade sejam
prejudicadas.
Além da aplicação da lei de ofício para a
Administração Pública, administrar tornous e um trabalho que exige, além de outros
a tributos, a preparação para o cargo em
t ermos de conhecimento em larga escala
s obre gestão, políticas públicas, meios de
a rrecadação, utilização das ferramentas
de controle administrativo como autêntico
instrumento de poder, visão humanitária e
aguerrimento para os desafios que se perpetuam ao longo do tempo.
Vencer o coronavírus, além de ser o objetivo da Administração Pública, passou a ser
o anseio de toda a nação!

Coluna Ilustradas
Saúde confirma 2º caso
de reinfecção por
covid-19 no País
O Ministério da Saúde confirmou ontem o segundo
caso de reinfecção pelo novo coronavírus no Brasil. O
caso é de uma paciente de 41 anos de idade, residente
no município de Fernandópolis, no Estado de São Paulo. A Pasta foi notificada pelo ocorrido na quinta-feira
(17) pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL). Uma dia antes,
São Paulo havia confirmado o primeiro caso dentro do
Estado. A mulher teve o primeiro resultado da doença
em junho, mas se curou. No entanto, 145 dias depois
teve novo resultado positivo confirmado. De acordo
com o Ministério da Saúde, os dois casos confirmados
de reinfecção da covid-19 foram investigados conforme os “critérios estabelecidos” para a confirmação
da doença, que consideram dois resultados positivos
de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2,
com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois
episódios de infecção. O primeiro caso de reinfecção
p or coronavírus foi confirmado na última semana
pelo Ministério da Saúde. Trata-se de uma médica
d e 37 anos de Natal, no Rio Grande do Norte, que
teve dois diagnósticos positivos para covid-19 em um
intervalo de quase quatro meses. Além do Instituto
Adolfo Lutz, em São Paulo, o Ministério conta com
mais dois laboratórios de referência para vírus respiratórios no Brasil - Instituto Evandro Chagas, no
Pará, e a Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Eduardo Bolsonaro diz
que só alguém ‘ingênuo’
a creditaria que Maia fará
sucessor
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
afirmou que só alguém “ingênuo” acreditaria que o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fará
seu sucessor na Casa. Ontem, partidos de esquerda
anunciaram a adesão ao bloco formado por Maia com
vistas à eleição para o comando da Casa, que ocorre
no dia 1º de fevereiro de 2021. PT, PDT, PSB e PCdoB
s e juntaram a partidos de centro e centro-direita
contra o candidato apoiado nos bastidores pelo presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL), o líder
do Centrão. “Querem te passar a ideia de que Rodrigo
Maia formou um super bloco e fará seu sucessor. Só
um ingênuo acreditaria nisso”, escreveu Eduardo em
sua conta oficial no Twitter. Na postagem, o deputado
m ostrou uma imagem com um cálculo provisório
dos votos que cada grupo teria: Maia somaria 281
e Lira, 204. “Diversos partidos nesta imagem não
deverão votar de maneira uníssona, em bloco. Ainda
tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte”, acrescentou Eduardo. O voto para a eleição da
presidência da Câmara é secreto, o que abre brecha
para dissidências, apesar da orientação partidária.
“Quando se sentir ridículo pense: tem gente que
b aba ovo do Rodrigo Maia”, provocou Eduardo. O
b loco do presidente da Câmara reúne, ao todo, 11
partidos, mas ainda não há um candidato definido.
A lém das siglas de esquerda e do DEM de Maia,
f azem parte MDB, PSDB, Cidadania, PV, Rede e
PSL. Lira, por sua vez, já anunciou o apoio de PSD,
Avante, PL, PSC, Pros, PTB, Patriota, Republicanos
e Solidariedade.

Promotoria denuncia Aécio
e mais 15 por peculato,
corrupção e lavagem de
dinheiro
O ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves
( PSDB) foi denunciado nesta sexta-feira, 18, pelo
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro na construção
da Cidade Administrativa, a sede do governo do estado. A obra custou R$ 1,3 bilhão. Outras 15 pessoas
t ambém foram denunciadas. Os nomes não foram
divulgados pelo MP. Aécio, hoje deputado federal, já
havia sido denunciado em maio pela Polícia Federal
p or corrupção ativa e passiva, desvio de recursos
públicos e falsidade ideológica em investigação envolvendo a obra. O esquema teria ocorrido entre 2007
e 2010, período em que o tucano era governador de
Minas Gerais. As investigações do Ministério Público
de Minas Gerais tiveram a participação do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco). O MP afirma que “restou demonstrado que,
a convite do então governador de Minas Gerais, nove
empresas de engenharia se reuniram e entraram em
conluio para fraudar a licitação e repartir ilicitamente os contratos para a execução das obras da Cidade
A dministrativa”. A denúncia contra o governador
Aécio Neves acontece uma semana após a posse do
n ovo chefe do Ministério Público de Minas Gerais,
Jarbas Soares. O procurador ocupou o mesmo cargo
em outras duas ocasiões, entre 2005 e 2006 e entre
2007 e 2008.
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IAUMENTO DA ARRECADAÇÃO

Municípios devem adequar código tributário
para receber ISSQN de bancos e ﬁnanceiras
Umuarama - Está em vigor
desde setembro último a Lei
Complementar 175/2020 que
estabelece que valores arrecadados através do Imposto
Sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISSQN) devem ir
para os cofres do município
ondo o titular do cartão reside. Até então, esses recursos
iam para a sede do prestador
de serviços, normalmente,
grandes cidades.
Com isso, todos os municípios, principalmente os
menores, têm a oportunidade de engordar a arrecadação sobre os serviços
prestados por planos de
saúde médica e veterinária,
administração de consórcios, de cartões de crédito
e débito e de arrendamento
mercantil (leasing).
“Antes os valores arrecadados iam para a sede dessas
empresas, normalmente em
São Paulo. Agora vão ficar no
município. É uma significativa
vitória que poderá gerar um
bom incremento – a médio e
longo prazo – na arrecadação,
principalmente, dos pequenos Municípios”, destacou
o procurador do Estado e
professor da Universidade
Paranaense (Unipar), Helton
Kramer Lustoza.
ADEQUAÇÃO LEGAL
Mas para ter direito
a esse aumento na arre-

Município do domicílio do
tomador.
Atualmente, o tributo
sobre estes serviços é integralmente devido no local
de origem, sendo que em
geral as empresas prestadoras estão localizadas nos
grandes centros; e a nova
lei prevê a transferência
da arrecadação para o
destino.
“Por exemplo, em relação às administradoras
de cartão de crédito, o tomador do serviço será o
domicílio do primeiro titular do cartão. A transição
ocorrerá gradualmente, de
modo que, a partir de 2023,
100% do ISSQN recolhido
será devido ao Município
tomador do serviço”, explicou Kramer.
O procurador do Eﬆado e professor da Unipar, Helton Kramer explica a importância da
adequação das leis municipais para aumentar arrecadação com ISSQN

cadação cada município
precisa adaptar o seu código tributário. “É uma adequação simples, mas que
obrigatoriamente deve ser
feita”, salientou Kramer. A
mudança ocorre a partir da
apresentação de um projeto
de lei pelo prefeito para
a câmara de vereadores.
No site do profissional do
direito é possível baixar um
modelo desse projeto de lei
sem qualquer custo.
“Enquanto não hou-

ver esta atualização na
legislação municipal, a
arrecadação destes valores
poderão ser contestados
judicialmente pelos contribuintes, gerando insegurança jurídica e impedindo
que nova arrecadação seja
concretizada”, explicou o
procurador.
REGRA DE
TRANSIÇÃO
Segundo Kramer, a LC
175 de 24 de setembro de

2020 descentraliza o recolhimento do ISSQN a
respeito de serviços que
geram significativas receitas, como o leasing e
administração de planos de
saúde e cartões de crédito/
débito.
Assim, a partir de 2021,
haverá uma regra de transição para a partilha do
produto da arrecadação
tributária entre o Município
do local do estabelecimento
prestador do serviço e o

SIMPLIFICAÇÃO
Outra mudança trazida
pela LC/175/2020 é a instituição de uma nova forma

de recolhimento do ISSQN,
que será realizado por sistema eletrônico de padrão
unificado que deverá seguir
os padrões definidos pelo Comitê Gestor das Obrigações
Acessórias do ISSQN, que
será criado posteriormente.
“Por isso, os gestores
públicos deverão ficar atentos, eis que os Municípios
deverão fornecer informações sobre as alíquotas,
legislação vigente sobre os
serviços prestados e dados
do domicílio bancário para
adimplemento da obrigação
tributária. Inclusive, o art.
4, § 3º da LC 175/20 deixa
claro que é de responsabilidade dos Municípios
a regularidade dos dados
que esses prestarem no
sistema, sendo vedada a
imposição de penalidades
ao contribuinte em caso de
omissão, de inconsistência
ou de inexatidão de tais
dados”, afirmou Kramer.

TRIBUNAL DE CONTAS
Para que esse aumento na arrecadação
dos municípios aumenta, os setores fiscais e o
assessoramento jurídico cumprirão uma função
primordial neste momento, a fim de que não se
crie situações ilegais ou inconstitucionais, o
que poderia gerar um problema futuro, podendo
resultar em multas pelo Tribunal de Contas e
condenações em improbidades administrativas.

Obras de urbanização do Bosque dos
Xetá estão em fase de conclusão
Faculdades da Indústria:
graduação com foco
no mercado
Por Sistema Fiep

Umuarama - É questão de poucas semanas a
conclusão das obras de
urbanização que a Prefeitura de Umuarama vem
implantando no Bosque dos
Xetá. O gradil para proteção do Parque Municipal
dos Xetá está praticamente
finalizado, restando apenas
ajustes, e as calçadas já
estão prontas – tanto na
parte mais interna quanto
as marginais às avenidas
Parigot de Souza e Castelo
Branco e à Rua do Bosque
–, com passeios para pedestres e ciclistas.
O projeto objetiva resgatar a utilização do bosque
para passeios, caminhas
e atividades de lazer, combinada com a preservação
ambiental e proteção das
espécies nativas e da fauna
local. Foram implantados
cerca de 1,5 mil metros de
grades que impedirão o
acesso à mata e a saída de
animais silvestres. Além
do gradil, a obra inclui
o recape da antiga pista
de caminha com concreto
pigmentado (na cor azul),
reparos nas áreas danificadas e implantação de pista
para bicicleta com concreto
pigmentado em vermelho.
Nesta semana, os operá-

rios trabalham no plantio
de grama nas faixas laterais e na limpeza do espaço
entre as calçadas interna e
externa do bosque. Outra
empresa contratada para
implantar iluminação de
LED nas pistas e na Avenida Presidente Castelo
Branco também trabalha
na colocação dos postes
e passagem dos fios. As
melhorias já dão um novo
visual ao entorno do bosque, que vive grandes mudanças.
“O trabalho começou
pela Rua do Bosque, passou
pela Parigot de Souza e
agora está sendo finalizado na Avenida Presidente
Castelo Branco”, lembrou
o secretário municipal de
Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e
Habitação, Isamu Oshima.
“A população vai ter em
breve uma nova opção para
fazer caminhadas diárias,
corridas leves, passeio de
bicicleta e atividades físicas ao ar livre, com toda
segurança”, apontou o prefeito Celso Pozzobom.
A previsão de conclusão
foi estendida para janeiro, devido aos efeitos da
pandemia, com 77% dos
serviços já executados.

“A obra é realizada com
recursos do Programa de
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
(Finisa) do Ministério das
Cidades/ Caixa Econômica
Federal. O município está
aplicando R$ 972,6 mil nas
melhorias”, lembra o diretor de Obras da Prefeitura,
Renato Caobianco. Já o
contrato para iluminação
da pista e do trecho da avenida que margia o bosque é
de R$ 140 mil.
As obras no Bosque dos
Xetá começaram com a
implantação de um canal
aberto de 115 metros para
drenagem pluvial, que eliminou um grande foco
de erosão, com o investimento de R$ 1 milhão 144
mil também em recursos
do Finisa, incluindo uma
galeria tripla de tubos até
a Castelo Branco, uma
grande caixa de ligação e
futuramente uma grelha
tipo “mata burro” para
eliminar alagamentos. A
Prefeitura também aumentará a capacidade
de escoamento da rede
pluvial que desemboca na
entrada do bosque e no
próximo mês deve iniciar o
recapeamento de um longo
trecho da avenida.

soluções para a indústria. Essa
metodologia permite um alinhamento total com o que os
alunos vão aprender para se
tornarem profissionais”, explica
a gerente executiva de Educação do Sistema Fiep, Giovana
Punhagui. “O objetivo maior
é que a formação dos nossos
alunos esteja pautada nas demandas do mercado, considerando a realidade e os desafios
que vão encontrar atuando na
indústria”, completa.
Foi exatamente a prática de
mercado que incentivou os
alunos de Sistemas da Informação. O app desenvolvido
por eles é capaz de identificar
e monitorar entregas e aplicar
os dados numa planilha, reduzindo erros e obtendo ganhos
de eficiência no processo de
produção da indústria. “Além
das melhorias para a empresa,
o projeto proporcionou visibilidade a toda a equipe”, comenta Peterson.

Jornada – A vivência como
assistente de programação em
uma empresa de automação
industrial também foi o que
levou o estudante do curso
de Tecnologia em Automação
Industrial, Misael Silva Souza, a
apostar em uma ideia. Ele utilizou seus conhecimentos para
desenvolver um projeto de reconhecimento facial que facilita o login de colaboradores no
sistema e disponibiliza dados
para acesso de diferentes usuários dentro da empresa.
A Jornada da Aprendizagem
das Faculdades da Indústria
compreende cinco fases e
cada uma visa estimular e desenvolver competências e habilidades específicas por meio
da identificação e análise de
problemas, desenvolvimento de soluções, contato com
o mundo real, apresentação
e defesa de ideias e projetos. Para saber mais acesse
faculdadesdaindustria.org.br.

Gelson
Bampi/Sistema
Fiep
Gelson
Bampi/Sistema
Fiep

Piﬆa de caminhada e ciclismo eﬆá pronta, agora são feitos os ajuﬆes

Quando teve a ideia de desenvolver um aplicativo para organizar as entregas das ordens
de produção da empresa onde
era aprendiz, o estudante das
Faculdades da Indústria, Nathan Bernar, nem imaginava
que sua ideia pudesse ir tão
longe. Junto com o colega Peterson Barth, que também cursa o quarto período do curso
de Bacharelado em Sistemas
de Informação, e outros quatro estudantes, eles uniram o
aprendizado dos cursos com a
necessidade do mercado e desenvolveram um dos projetos
mais elogiados na Jornada da
Aprendizagem deste ano.
O sistema inovador de ensino, que permite aos alunos
se dedicarem a projetos de
sua prática profissional com
o apoio de colegas e professores, foi o que possibilitou,
ainda na faculdade, testarem
conhecimento na prática. “É
uma nova forma de oferecer

Formação das Faculdades da Indústria permite que alunos desenvolvam projetos reais para empresas
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A hiﬆória de Namir Zandoná com a polícia começou cedo, vindo de uma família com 23
militares ele já sonhava com a farda ainda garoto

Namir José Dombeck Zandoná na Guarda Floreﬆal, hoje Força Verde, nas Cataradas

IVIDA E SOCIEDADE

A história de um policial militar que
dedicou sua vida para servir a população

Umuarama – No próximo
dia 23, Namir José Dombeck
Zandoná completa 62 anos e
deste período de vida atuou
28 anos como soldado na Polícia Militar do Paraná, quando foi para reserva em 2009
com excepcional conduta.
Hoje vivendo em Umuarama,
Zandoná não parou de servir
a população e agora presta
serviços à comunidade na
Universidade Paranaense
(Unipar).
A história de Namir Zandoná com a polícia começou
cedo, vindo de uma família
com 23 militares ele já sonhava com a farda ainda
garoto, quando morava na
capital Curitiba. Mas até
chegar a passar no concurso
para soldado da PM, o jovem
Namir começou a trabalhar
cedo, com 13 anos, sendo
garçom, escriturário e até
ator - período que chegou a
atuar com Carlos Roberto
Massa, conhecido com Ratinho, no antigo canal 4 em
Curitiba.
“Um dia passando pelo
quartel da Polícia Militar de
Curitiba eu vi um cartaz avisando que as inscrições para
o curso de soldado estavam
abertas. Então comecei a
estudar e me condicionar
para passar no teste físico.
Mesmo pensando que não
conseguiria eu passei em 5º
lugar em meio a 63 concorrentes, isso em 5 de maio
de 1978, quando eu tinha 19
anos”, relembrou Zandoná.
Qualificado para iniciar
os estudos na corporação,

Transferido para Curitiba, Zandoná na Rádio Patrulha do então 13º BPM

começa a história de Namir
com a PM e a vontade de
servir ao próximo. O curso
de formação foi concluído em
Foz do Iguaçu, onde Zandoná
começou a atuar na Guarda
Florestal, hoje Força Verde.
“Ao concluir o curso fiquei
tirando serviço no Parque
Nacional e nas Cataratas.
Era outra época, fazíamos
patrulha saindo de Foz do
Iguaçu até Capanema na
Ilha do Sol. Tudo no meio
do mato, a noite dormia em
rede e de dia fazia o patrulhamento atrás de posseiros,
caçadores e ladrões de palmito”, disse.
Tempo depois ele foi
transferido para Curitiba,
quando começou a atuar na
Rádio Patrulha no 13º BPM
no Boqueirão/Parolin. “Fazíamos um serviço ostensivo
e preventivo. Eram tempos

difíceis, não tínhamos colete
a prova de balas e só um
revólver 38 canelado com
cinco munições. Além da
prevenção, ainda fazíamos
transporte de pessoas que
precisavam de ajuda, como
parturientes”.
A trajetória de Namir
na PM ainda passou pela
Cavalaria, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Batalhão de Trânsito, projetos
como o Proerd até chegar
próximo a aposentadoria,
quando começou a atuar no
hospital da Polícia Militar
em Curitiba. “Eu amo a
gloriosa Polícia Militar e
defendo os policiais bons,
pois temos de honrar a
farda que é a bandeira do
Brasil. O policial tem que
servir o próximo, uma vez
que a população tem direito
a segurança”, ressaltou o
entrevistado.

SER POLICIAL
Nos 28 anos dedicados à
PM e à população do Paraná,
Namir Zandoná lembrou que
ninguém convida um policial
em serviço para uma festa e
os momentos de angustias
usando a farda foram inúmeros. “Tive a honra de salvar
muitas vidas, mas também
de ver muitas vidas indo
embora antes da hora. A vida
do policial militar passa por
muitas situações ruins e as
vezes acabamos absorvendo
isso. O policial também é
uma pessoa e precisa de
atenção e respeito, precisa
ser ouvido”, desabafou.
Zandoná relembrou dois
momentos marcantes em sua
trajetória como polical e que
até hoje ainda dão um nó na
garganta do policial refor-

A trajetória de Namir na PM ainda passou pela Cavalaria, Polícia Rodoviária
Eﬆadual (PRE)

mado. “Na época eu estava
no do 13ª BPM como Rádio
Patrulha e a ocorrência foi
registrada no Campo Comprido - Vila Sandra - uma
menina de 9 anos e outra 11
anos, irmãs, foram estupradas e mortas. Aquela cena
ainda vem na minha cabeça e
isso me marcou muito. Fiquei
muito abalado e por meses
chorava e quase entrei em
depressão”, relembrou.

minados momentos o policial
tem duas escolhas: atirar ou
morrer.

“Outra experiência que
marcou foi o acidente de um
ônibus cheio de jovens que
vinha de Ponta Grossa para
Curitiba e caiu na serra de
São Luiz do Purunã. Infelizmente 37 pessoas faleceram
e a maioria jovem. A gente
levava os corpos para o IML,
mas já não tinha mais lugar
para colocar, minha farda
estava cheia de sangue. São
episódios que não tem como
esquecer”, relatou Zandoná.
Mas nem tudo é tristeza
na vida do policial, e em 1979
em meio a um transporte de
uma parturiente, Namir fez
o parto de uma criança e
devido sua destreza e amor
ao próximo, a mãe deu nome
do policial ao filho. “Ela me
parabenizou dando meu
nome para o filho dela. Foram vários partos e muitas
vidas salvas ao longo da
minha trajetória. Antes a
Polícia Rodoviária tinha que
fazer as vezes do Siate e já
fiz muita estabilização de vítimas de acidentes, com massagem cardíaca, respiração
e imobilização, pegávamos
a maca no bagageiro do Ford
Belina Corcel e corríamos
para o hospital de plantão”,
noticiou o policial reformado.
Namir também já parti-

APRENDIZADO

Namir, Sílvia Lopes dos Santos e a filha de dois anos,
Rebeca

cipou de confronto armado,
disse que nunca tirou a vida
de ninguém, mas em deter-

Prestes a completar 63 anos de vida, Namir Zandoná
disse que o maior aprendizado ao longo do tempo foi
o amor a Jesus e à família. “Amar é o sentimento que
mais precisamos hoje. Quem cuida dos seus pais, Deus
aumenta os anos de vida. Quando você ama, você faz o
melhor para o próximo, para sua comunidade, para o
seu trabalho e para sua família” finalizou.

Ao longo da sua preﬆação de serviço na PM, Namir recebeu
várias condecorações

APOSENTADORIA
Condecorado com medalhas e troféus, Namir
José Dombeck Zandoná, foi reformado em 2009 com
excepcional conduta e a partir daí foi para Espanha
onde, devido seus serviços prestados, conseguiu a
identidade espanhola, mas a doença de sua mãe fez
ele regressar ao Brasil. “Foram seis anos de muito
aprendizado na Espanha. Mas minha mãe estava
com câncer e regressei. Foi neste momento, em
2015, que também encontrei a mulher que vivo até
hoje (Sílvia Lopes dos Santos) e temos uma filha de
dois anos, a Rebeca”, falou.
Zandoná ainda é pai de outros três filhos: Yuri
Omar Zandona, Nábile Zandoná Dos Santos e
Namur Hamiltom Zandona, este tenente da Polícia
Militar de Umuarama e quem trouxe o pai para a
Capital da Amizade. “Meu filho precisava de alguém
para ajudá-lo e eu vim para Umuarama. Aqui encontrei um lugar para morar e também atuar junto
a sociedade”, enfatizou.
Já em Umuarama Zandoná atuou junto ao Conselho de Trânsito e no momento faz parte do setor
de vigilância e orientação da Unipar. “Ajudei na
melhoria das medições de recuo de estacionamento
de esquinas em Umuarama e na Unipar faço um
trabalho de orientação e também de prevenção,
quando percebemos o aparecimento de pessoas
mal-intencionadas na região da universidade. O
reitor Carlos Eduardo Garcia e a diretora Fernanda
Garcia Velasquez sempre nos apoiam em levar o
melhor para a comunidade da Unipar e Umuarama”, contou.
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IDESENVOLVIMENTO

Com bons números em vários índices,
Umuarama planeja o futuro com muito trabalho
Umuarama - A falta de
planejamento de curto ou
médio prazo é um desafio a
qualquer tipo de organização. Tarefas menores precisam ser executadas para se
‘costurar’ um grande projeto, analogia que se aplica
à gestão municipal. Dentro
do planejamento de longo
prazo, melhorias estruturais foram necessárias no
início do trabalho e continuarão sendo importantes
para a consolidação do
plano de desenvolvimento.
No início da gestão,
há quarto anos, havia
demandas represadas
em vários setores, que
exigiram atenção, esforços e recursos da administração municipal.
“Não adiantava tratar
de assuntos mais avançados quando a base do
município estava debilitada nas áreas de saúde,
educação, assistência
social, segurança, infraestrutura, mobilidade urbana e equipamentos públicos. Em
quase todos os setores
havia grandes demandas a serem supridas”,
lembra o prefeito Celso
Pozzobom.
O cenário começou a
mudar com o tempo, com
a ordenação e execução
dos serviços e com o alto
volume de investimentos
feitos pelo município, somado recursos próprios
aos captados através dos
governo estadual e federal.
“Com isso temos escrito
uma nova história para
nossa população. Nenhum
setor econômico ou grupo populacional tem sido
esquecido. A gestão está
acontecendo para todos”,
avaliou Pozzobom.
É possível identificar
alguns fatores que contribuíram para o novo direcionamento que se abriu
ao município. Neste ano,

Cidade de Umuarama tem tudo para aumentar o desenvolvimento nos próximos anos

Umuarama ficou em primeiro lugar no Estado com
o menor tempo de abertura
de empresas conforme o
ranking de competitividade da CLP (Centro de
Liderança Pública), no pilar
“Funcionamento da máquina pública” tratado na
dimensão de instituições
do relatório para cidades
acima de 80 mil habitantes.
Para isso, a Prefeitura implantou em 2018 a
Casa do Empreendedor e
começou atendendo principalmente o microempreendedor individual (MEI).
A partir de 2019, outros
serviços foram agregados, além de melhorias nos
processos e até leis foram
propostas para agilizar os
procedimentos.
Todas as secretarias
municipais envolvidas na
liberação de licenças e
Alvará de funcionamento
passaram a tratar a quase
totalidade de processos de

maneira online. As visitas
que o empreendedor teria
de fazer de ‘porta em porta’
para abrir sua empresa
passaram a se concentrar
apenas em um local e num
único sistema. O MEI, foco
inicial da Casa do Empreendedor, e depois as
demais empresas, através
dos contadores, ganharam
acesso online aos serviços
e informações que necessitam.
“Desde 2019 os processos de liberação de documentos para empresas são
95% online e em 2020, mesmo com a pandemia, houve
um crescimento na produção destes documentos de
27,6%, até 15 de dezembro”,
disse o chefe da Divisão de
Indústria e Comércio, Paulo
Leon Baraniuk.
Segundo ele, a burocracia que legaliza uma
empresa deve ser colaborativa para os que querem
trabalhar corretamente e

Geração de empregos
continua sendo prioridade
Em outra ponta, a Agência do Trabalhador passou a receber em sua estrutura
empresas de médio e grande porte para
fazer a seleção de colaboradores, a capacitação inicial e até o registro em carteira. “A
grande maioria das empresas de fora que
estão se instalando em nosso município
utilizam a nossa Agência e ofertam suas
vagas ao trabalhador umuaramense. Isto
nos levou aos primeiros lugares do Estado
em contratações, fato inédito em décadas”,
informa o prefeito Celso Pozzobom.
“Esse contato direto entre as empresas
e os candidatos às vagas, por meio da
Agência do Trabalhador, traz mais opções
de escolha e mais oportunidade para o trabalhador encontrar um emprego”, reforça
Paulo Leon.
Outro fator importante foi o novo Prodeu (Programa de Desenvolvimento de
Umuarama), iniciado em 2018, que trouxe
incentivos à implantação de indústrias e
comerciais atacadistas num formato totalmente diferente, com segurança jurídica,
oportunidades iguais aos empresários e
mais ânimo para investir.

“Sobreposto a tudo isto era necessário
melhorar as condições gerais do município
e a infraestrutura da cidade. Foi preciso
investir em todas as frentes, pois havia
demandas antigas e o próprio crescimento
gerou novas demandas que precisaram ser
atendidas”, emenda Pozzobom.
Um exemplo dessas mudanças foi a
lei complementar 478/2020, que altera
a tabela de uso e ocupação do solo em
zonas residenciais e industriais e, entre
outras mudanças, permite a construção
de edifícios de até 30 pavimentos em locais
pré-definidos, o que aumenta o interesse
de construtoras de fora do município em
investir aqui.
“Tudo isso nos colocou em segundo
lugar entre as cidades do Paraná, no
ranking do CLP, na taxa de investimentos
– proporcionalmente à arrecadação municipal”, comemora o prefeito. “Investimento
público atrai investimentos privados. Cuidando do município também fortalecemos
o comércio, setor de serviços e indústria, e
melhoramos a renda das famílias através
do trabalho”, completa.

não um impedimento. “Ao
contrário, ela existe para
inibir que empresas usem
subterfúgios para, em al-

guns casos, prejudicar a
concorrência se eximindo
de exigências mínimas. A
burocracia bem organizada

e de rápida execução contribui para o ordenamento
econômico saudável e sustentável”, acrescentou.

Prefeito Celso Pozzobom diz que o cenário é positivo para a cidade

Interação e união garantem
a execução completa dos projetos
A população umuaramense tem testemunhado o quanto o município avança a
cada dia. Os indicadores estão registrados
em sistemas de informações do município,
do Estado e até nacionais, resultado do
trabalho diário dos servidores municipais e
dos gestores. Todo o trabalho é registrado
e a melhoria dos resultados indica que
Umuarama segue no caminho certo.
Entidades organizadas, desde associações de bairros até as mais representativas do comércio, indústria e serviços, de
desenvolvimento, atuação no agronegócio,
formadoras de profissionais e instituições
de ensino superior têm, ano após ano,
participado das propostas aplicadas no
município.
Com isso, a comunidade tem conhecimento prévio das mudanças e melhorias
que vão acontecer e porque executamos
cada serviço. “Estas propostas, obras e
programas têm início e fim, não se perdem
ao longo do tempo. Aquilo que está nas
mãos da gestão municipal é executado até

o fim”, reforça Pozzobom.
Um desses serviços é o georreferenciamento, concluído neste ano, que
agregará importantes informações para
o desenvolvimento atualizando a base
de dados sobre os imóveis do município,
permitindo renovar o cadastro imobiliário e a velocidade das informações.
Houve ainda atualizações nos sistemas
de monitoramento fiscal, acompanhamento das obras e investimentos
públicos – que inclusive rendeu prêmio
estadual a Umuarama –, também nas
áreas de saúde e educação (Fila Única),
com melhorias significativas na gestão.
“As novas propostas de governo para os
próximos quatro anos tomam por base o
conhecimento das demandas e a continuidade das melhorias, pois nosso município
precisa se manter na direção do progresso
econômico e social, que não se faz apenas
por vontade, mas com trabalho, compreensão dos problemas, soluções eficientes e
inovação”, completou o prefeito.
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IDIREITO DO CONSUMIDOR

Audiências do Procon de Umuarama
agora podem ser feitas online
Uma adequação realizada tendo em vista os
efeitos da pandemia de
coronavírus deve se tornar
prática comum no Procon
de Umuarama, a partir do
ano que vem: as audiências
online entre consumidores
e fornecedores.
A lei 2.255/2020, aprovada no início deste mês,
prevê a realização de audiência de conciliação total
ou parcialmente virtual
no âmbito da Secretaria
Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor de
Umuarama/ Procon.
ONLINE
A intenção é que a realização de audiência não
presencial seja permanente, mesmo após o fim da
pandemia. “Mesmo o projeto dessa lei tendo sido
concebido em decorrência
das restrições sociais impostas pela Covid-19, acreditamos que após o cenário
pandêmico a modalidade
on-line continue interessante para o consumidor
por facilitar a resolução de
demandas, uma vez que o
próprio fornecedor (e não
correspondentes terceirizados) poderá participar
do ato”, explica o secretário
municipal de Proteção e

Defesa do Consumidor e
coordenador do Procon
de Umuarama, João Paulo
Souza Oliveira.
FACULTATIVA
O secretário acrescenta
que a realização de audiência on-line será facultativa
para ambas as partes (consumidor e fornecedor), “pois
haverá casos em que uma
das partes não possuirá
capacidade ou estrutura
técnica para a realização.
Para tanto, será um procedimento flexível”, justificou.
A previsão de implantação do projeto é o primeiro
semestre de 2021. A nova lei
alterou os artigos 28 e 32 da
Lei Municipal 2.821/2006, que
estabelece as normas gerais
de funcionamento da Secretaria Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor,
para permitir a realização de
audiência de conciliação de
forma não presencial.
No seu artigo 2º, estabelece que “é cabível a
conciliação total ou parcialmente virtual mediante
o emprego dos recursos
tecnológicos disponíveis
de transmissão de sons e
imagens em tempo real,
devendo o resultado da
tentativa de conciliação
ser reduzido a termo, com

a gravação da audiência em
mídia de CD devidamente
anexada ao procedimento
administrativo”.
CONCILIAÇÃO
Outra definição é que
caberá a uma das partes
interessadas manifestar
que deseja participar presencialmente da audiência
de conciliação, no prazo
que lhe deverá ser concedida para tanto antes da
designação do ato. E mais:

‘Se tem Lei Maria da Penha, não
tô nem aí’, diz juiz em audiência
A Corregedoria do
Tribunal de Justiça de
São Paulo abriu uma
apuração preliminar
para investigar um juiz
da Vara de Família e
Sucessões da capital
que teria zombado da
L e i M a r i a d a Pe n h a
durante uma audiência
sobre guarda e visita
de filhos. Na sessão, o
magistrado, que não
teve seu nome revelado
pelo tribunal, afirma
que uma coisa que ele
aprendeu na vida era
que ‘ninguém agride
ninguém de graça’.
O caso foi revelado
pelo site Papo de Mãe,
parceiro do UOL. As
imagens divulgadas
pelo portal revelam o
magistrado desmerecendo a Lei Maria da
Penha, voltada para
proteção de mulheres
vítimas de violência
doméstica. “Vamos devagar com o andor que
o santo é de barro. Se
tem lei Maria da Penha
contra a mãe eu não
tô nem aí. Uma coisa
eu aprendi na vida de
juiz: ninguém agride
ninguém de graça”,
afirmou.
Agressão

O processo está sob
sigilo pois uma das partes, a mulher, é vítima
do ex-companheiro em
um inquérito de violência doméstica com base
n a M a r i a d a Pe n h a .
Na audiência, porém,
o juiz desmerece a lei
e diz que se mulher
continuar a registrar
boletins de ocorrência
contra o ex-marido, ela
poderia ter problemas
com a guarda dois filhos pois ‘ficar fazendo
muito B.O depõe muito

contra quem faz’, segundo vídeos divulgados pelo site.
“Qualquer coisinha
vira lei Maria da Penha.
É muito chato também,
entende? Depõe muito contra quem…eu já
tirei guarda de mãe, e
sem o menor constrangimento, que cerceou
acesso de pai. Já tirei
e posso fazer de novo”,
disse o juiz, em outro
momento da audiência.
Medida protetiva

O magistrado também tenta dissuadir a
mulher da medida protetiva “Pois é, quando
a cabeça não pensa, o
corpo padece. Será que
vale a pena ficar levando esse negócio pra
frente? Será que vale a
pena levar esse negócio
de medida protetiva pra
frente?”, questiona o
juiz.
Em outro momento,
o juiz afirma que ‘quem
batia não me interessa’,
e sugere à mulher que
volte ao ex-companheiro. “Mãe, se São Pedro
se redimiu, talvez o pai
possa…”, disse o magistrado. “Ele pode ser
um figo podre, mas foi
uma escolha sua e você
não tem mais 12 anos”.
Código de Ética

Para a corregedoria,
o caso é grave e aponta
para violação da Lei Orgânica da Magistratura
e do Código de Ética da
categoria.
“Ante a aparente gravidade das condutas,
a exigir providências
u rg e n t e s n o s e n t i d o
especialmente de obter cópia integral da
audiência realizada e
completa identificação

de seus participantes,
determino a instauração, de ofício, por esta
Corregedoria Geral de
Justiça, de expediente
de apuração preliminar”, determinou o corregedor Ricardo Anafe.
Comissão da Mulher
Advogada da OAB repudia episódio
Em nota divulgada na
tarde desta sexta, 18, a
Comissão Nacional da
Mulher Advogada da
OAB criticou a postura
do juiz e relembrou
outros dois episódios
recentes de violência de
gênero contra mulheres: a audiência do caso
do estupro da influenciadora Mariana Feller
e o assédio cometido
contra a deputada estadual Isa Penna (PSOL).
A manifestação é coassinada pela Associação
Brasileira de Mulheres
de Carreiras Jurídica
Para as advogadas,
os episódios mostram
‘apenas uma breve
amostra do que cotidianamente ocorre no Brasil’ contra as mulheres.
“O terceiro caso (do
juiz que desdenha da
lei Maria da Penha)
expressa mais um episódio de violência de
gênero dentro do processo, em que, por meio
de declarações descabidas, o magistrado busca, inclusive, inverter
a culpa pela violência,
colocando na conta da
vítima a responsabilidade pela violência que
sofreu, além de fazer
deboche da Lei Maria
da Penha, considerada
a terceira melhor lei
do mundo no combate
à violência doméstica”,
afirmam.

“Na hipótese do não comparecimento do fornecedor à
audiência, seja presencial
ou virtual, devidamente
notificado, a coordenação
do Procon dará o encaminhamento devido, podendo
inclusive aplicar multa pecuniária pelo não cumprimento da convocação”.
O objetivo é facilitar a
realização de audiências,
prejudicadas pelas restrições provocadas pela pandemia de coronavírus no

momento, e abrir caminho
para uma nova modalidade
com amplas possibilidades
de utilização no futuro. “O
Procon busca formas de
aproximar o consumidor
do fornecedor para resolver
as demandas que surgem
nas relações de consumo,
fazendo valer os direitos
com a aplicação da lei. E as
audiências on-line podem
agilizar esse processo”,
completou o secretário
João Paulo Oliveira.

Lei oficializa a suspensão do
pagamento da dívida com a União
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior
sancionou nesta quinta-feira (17) a lei que
formaliza a suspensão
temporária dos pagamentos da dívida com
a União referentes à
Lei N° 9.496/97, por
conta da pandemia de
Covid-19.
Na prática, os pagamentos das parcelas
já foram suspensos a
partir de março, inicialmente por uma decisão
do Supremo Tribunal
Federal (STF) e, depois, pelo disposto na
Lei Complementar 173,
sancionada em maio
pelo presidente da República, Jair Bolsonaro,
e que estabeleceu o
Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19). A suspensão vai até este mês de
dezembro.
No total, o Paraná
deixou de pagar este
ano R$ 532 milhões (R$
52 milhões por mês). Os

valores não pagos pelos
governos locais serão
atualizados e incorporados ao saldo devedor
da dívida em 2022. Enquanto isso, os recursos
estão sendo disponibilizados para pagamentos
de leitos hospitalares,
aquisição de insumos e
equipamentos e auxílio
aos municípios.
A dívida com a União
é a maior do Estado do
Paraná, atualmente em
R$ 11 bilhões, originária do extinto banco
Banestado com a União.
CAPACIDADE

Em 2020 o Tesouro Nacional manteve o Paraná
com nota “B” na análise
da capacidade de pagamento (Capag), numa
escala de “A” a “D”. Com
o selo de bom pagador,
o Estado pode continuar
a contrair empréstimos
com a garantia da União,
possibilitando assim a
contratação de taxas de
juros mais vantajosas no
mercado.

BRASILIA

OAB aciona
STF contra
decreto de
Bolsonaro
que facilita
compartilhamento
de dados
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
acionou o Supremo Tribunal Federal contra
decreto do presidente
Jair Bolsonaro que, no
ano passado, reduziu
barreiras para o compartilhamento de dados
pessoais entre órgãos
da administração pública. A medida já levou
a polêmicas que foram
analisadas na Corte,
como o repasse de dados da CHN dos brasileiros à Agência Brasileira
de Inteligência (Abin).
Sancionado em outubro de 2019, o decreto
regulamentou o compartilhamento de dados
e instituiu o Cadastro
Base do Cidadão e o
Comitê Central de Governança de Dados. O
primeiro é uma base de
informações pessoais
dos brasileiros e o segundo é o órgão responsável
por classificar os dados.
A ação da OAB pede a
suspensão do decreto.

PRIVACIDADE

A medida tem sido
criticada pela entidade
por abrir brechas em
relação à privacidade
das informações e a
falta de clareza sobre
os compartilhamentos,
que agora são mais amplos e sem barreiras.
Um exemplo citado pela
entidade é o caso envolvendo autorização dada
pelo governo à Abin, que
solicitou a base de dados sobre as CNHs de 76
milhões de brasileiros.
A permissão concedia à agência acesso ao
nome, filiação, endereço, telefone, dados dos
veículos e até fotos dos
portadores da carteira
de motorista. Após a
repercussão negativa,
o governo revogou tal
autorização. A OAB,
porém, afirma que o
decreto, por continuar
em vigor, possibilita a
criação de uma ‘ferramenta de vigilância
estatal extremamente
poderosa’.

CONTROLE
ESTATAL

“Sob o argumento de que as medidas
previstas no decreto
facilitarão o acesso dos
brasileiros a serviços
públicos federais, está
sendo erigida uma ferramenta de vigilância
estatal extremamente
poderosa, que inclui
informações pessoais,
familiares e laborais
básicas de todos os brasileiros, mas também
dados pessoais sensíveis, como dados biométricos, tanto quanto
‘características biológicas e comportamentais
mensuráveis da pessoa
natural que podem ser
coletadas para reconhecimento automatizado,
tais como a palma da
mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris
dos olhos, o formato da
face, a voz e a maneira
de andar”, apontou a
OAB.

TROCA DE
INFORMAÇÕES

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou a
lei que formaliza a suspensão temporária dos pagamentos
da dívida com a União

Para a OAB, o decreto permite aos órgãos
da administração federal interligarem bases
de dados pessoais sem
critérios claros aos cidadãos sobre a sua coleta
e tratamento. O órgão
criado para gerenciar
os dados é formado por
representantes do governo.
A entidade também
diz temer os planos do
governo de firmar convênios com empresas
privadas para o compartilhamento dos dados.
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Athletico-PR tenta acabar com jejum em
duelo contra a degola com o Bragantino
Curitiba (AE) - O momento do Athletico-PR no
Brasileirão não é bom, mas
o pensamento é deixar para
trás o que passou e olhar
para frente. Mesmo porque
o time vai ter na sequência
quatro duelos diretos na
briga contra o rebaixamento. O primeiro deles é neste
domingo, diante do Red Bull
Bragantino, às 16 horas, no
estádio Nabi Abi Chedid,
pela 26.ª rodada.
Depois do clube paulista, o Athletico-PR terá
três adversários que estão
na zona de rebaixamento:
Vasco, Botafogo e Coritiba.
O rubro-negro paranaense
tem 28 pontos e, além de
se distanciar da degola,
busca um lugar na zona de
classificação para a Copa
Sul-Americana.
"Sabemos que temos
jogos a seguir que, se conseguirmos três vitórias,
certamente teremos a
tranquilidade necessária
para pensar o término da
competição e o futuro que
tem a ver com a próxima
temporada", disse o treinador Paulo Autuori.

No lugar de Paulo Henrique, o técnico conta com o
retorno do capitão Thiago
Heleno, que cumpriu suspensão automática. Para
substituir Erick, que vinha
atuando improvisado na
lateral direita, o treinador
deve escalar Khellven, enquanto o experiente Jonathan corre por fora porque
está de volta após dois
meses parado.
Existia a expectativa
que o volante Wellington,
suspenso contra o Atlético-MG, fosse aproveitado,
mas, nesta sexta-feira, o
clube comunicou que o
jogador não vai ter seu contrato renovado - se encerra
em 31 de dezembro - e está
fora dos jogos diante de
Bragantino e Vasco.

Paranaenses prontos para avançar na tabela

Mas é preciso superar as
três derrotas seguidas no
Brasileiro para Palmeiras
(3 a 0), Fluminense (3 a 1)
e Atlético-MG (1 a 0) Além
do revés para o River Plate,
por 1 a 0, que resultou na

eliminação na Copa Libertadores.
O Athletico-PR tem duas
baixas em relação ao time
que perdeu para o Atlético
-MG na Arena da Baixada.
O zagueiro Paulo Henrique

não treinou durante a semana por conta de dores
musculares e é desfalque.
Já o volante Erick, com
um problema na coxa, não
deve atuar mais no Brasileirão.

Bragantino busca
‘primeiro objetivo’
O Red Bull Bragantino
aposta no fator casa para
manter o bom momento
no Brasileirão, vencer o
Athletico-PR e se aproximar do primeiro objetivo,
que é a permanência na
elite. Invicto há seis jogos,

o Bragantino tem quatro
vitórias e um empate nas
últimas cinco vezes que
atuou em casa. A sequência positiva fez o time se
distanciar da zona de rebaixamento, mas, com 31
pontos, ainda precisa de
14 para atingir o "número
mágico" para escapar da
Série B. "O Campeonato
Brasileiro é muito difícil.
Temos uma equipe muito
jovem e é normal oscilar.
O importante é que encontramos esse equilíbrio, estamos melhorando a cada
jogo. Importante também
essa crescente. Somos um
dos poucos clubes que estamos invictos no segundo
turno", destacou o volante
Raul. Se não houver imprevistos por questões
físicas, o técnico Maurício
Barbieri deve realizar
apenas uma alteração
em relação ao time que
venceu o Fortaleza, por 2 a
1, na última rodada. Autor
do primeiro gol, o lateral
-esquerdo Luan Cândido
recebeu o terceiro cartão
amarelo e dará lugar para
Edimar.

Flamengo atacará o Bahia, pior defesa do
Brasileiro, para seguir na caça ao líder

Com Romarinho, Fortaleza
tem dúvidas para disputar
o clássico contra o Ceará

Rio (AE) - O Flamengo
não quer perder o São Paulo de vista no Brasileirão e,
neste domingo, vai ao ataque diante do Bahia, dono
da pior defesa. Às 18h15, no
Maracanã, a ordem é sufocar o rival e buscar um gol
rápido para furar a possível
retranca dos comandados
de Mano Menezes.
Principal perseguidor do
São Paulo, que já ganhou na
rodada, o Flamengo está
oito pontos atrás do líder,
mas tem um jogo atrasado
com o Grêmio e o confronto direto na rodada final.
Ganhar do Bahia se faz
necessário para os cariocas

Fortaleza (AE) - Apesar
de contar com Romarinho,
um dos destaques da equipe
na temporada, o Fortaleza
terá alguns problemas para
encarar o arquirrival Ceará
neste domingo, às 20h30, no
Castelão, pela 26.ª rodada
do Campeonato Brasileiro.
O técnico Marcelo Chamusca
não sabe se poderá contar
com os zagueiros Quintero
e Roger Carvalho, além do
goleiro Max Walef, todos no
departamento médico.
Caso não possa contar
mesmo com o trio, o Fortaleza terá o goleiro Felipe Alves
como titular, protegido pelos
defensores Jackson e Paulão.
Um desfalque certo é Derley,
que testou positivo para o
coronavírus.
O treinador só tem uma
dúvida e ela aparece no setor

seguirem dependendo das
próprias forças.
Diante do Bahia, o Flamengo inicia uma sequência de jogos com equipes
em tese mais fáceis, o que
anima a torcida e aumenta
a confiança em colar na
liderança. Além do time
baiano, terá Fortaleza,
Ceará e Goiás no período.
Ainda terá o clássico com
o Fluminense entre os
confrontos.
Mais uma vez Rogério
Ceni vai apostar no quarteto ofensivo com Éverton
Ribeiro, Arrascaeta, Bruno
Henrique e Gabriel Barbosa. E Gerson tendo a liber-

dade de também chegar na
frente. João Gomes será o
primeiro volante. Em fase
final de recuperação de
lesão, William Arão volta
diante do Fortaleza.
Gabriel, que agora pede
para ser chamado de Gabi,
fez dois gols na última rodada, ambos de pênalti, e está
empolgado em se tornar
o principal artilheiro do
time na temporada. Ele e o
companheiro Pedro somam
20 gols cada.
"É um jogo importantíssimo. Pra pensar em
conquistar o Brasileiro,
temos que vencer todos
os jogos. Essa semana foi

boa de trabalho. Estamos
nos preparando forte para
enfrentar o Bahia", afirmou
o zagueiro Rodrigo Caio,
que fará dupla novamente
com Natan.
O zagueiro, entretanto,
pede atenção à equipe. O
Bahia já surpreendeu o
Atlético-MG quando os mineiros estavam embalados
no Brasileirão, com vitória
de virada por 3 a 1. "Prefiro
pegar uma equipe que vem
numa sequência boa. É o
jogo da vida para o Bahia.
Precisamos aumentar o
nível de concentração e
fazer o que o Rogério vem
pedindo", alertou.

Antes quarta opção, Kaio Jorge é arma
de Cuca no Santos na visita o Vasco
Santos (AE) - Raniel,
Eduardo Sasha e Uribe já
foram os centroavantes
titulares do Santos no
ano. O jovem Kaio Jorge
chegou a ser quarta opção. Um ficou doente e
os outros dois deixaram
o clube. Com o clube sem
opções e verbas para contratar, o jovem acabou ganhando espaço, se firmou,
e neste domingo é a aposta
do técnico Cuca para o
time manter o embalo e
desbancar o Vasco, às 16
horas, em São Januário,
pelo Brasileirão.
Kaio Jorge vem tão bem
no Santos que já virou
rotina suas convocações à
seleção brasileira sub-20.
E a cada jogo ganha a confiança do torcedor. Os dois
gols na Libertadores diante do Grêmio o fizeram ser
eleito o melhor do jogo e o
conduziram à briga pela
artilharia. Já foram cinco
bolas nas redes no torneio
Com a chance de Marinho ganhar descanso após
acusar dores musculares,
Kaio Jorge garante estar
pronto para ser "o cara"

em São Januário. Depois
de usar reservas e ser
goleado pelo Flamengo,
desta vez o Santos utilizará o que tem de melhor
em busca da retomada das
vitórias no Brasileirão.
O Vasco vem de cinco
jogos sem triunfos e vai
ter de atacar. Com seus
velozes atacantes empolgados, o Santos vai
explorar os contragolpes
e o faro de gol apurado de
Kaio Jorge para voltar do
Rio, uma semana depois
da dura derrot para o Flamengo, com um resultado
positivo.
Curiosamente, Kaio
Jorge podia estar brilhando com a camisa de outro
time paulista. Aos 13 anos,
ele foi reprovado em peneira do São Paulo, atual
líder do Brasileirão, por
não ter "estatura" Foi para
o Santos e hoje começa a
brilhar na carreira.
Além da chance de
Marinho ser poupado,
outros dois nomes devem
ser desfalque no Rio. O
lateral-direito Pará também sofre com o desgaste

físico e deve dar lugar a
Madson. Jobson não joga
no meio. Por outro lado,
Diego Pituca retorna após
duas partidas fora.
Com 38 pontos e sem
riscos de perder a oitava
colocação, o Santos quer
subir na tabela e terminar
entre os melhores para
se garantir na Libertadores de 2021. Mesmo com
chance de se classificar
vencendo a atual edição, a
meta é ficar entre os seis
melhores do Brasileirão.
Vasco precisa ganhar
O Vasco teve duas preciosas chances de deixar
a zona de rebaixamento
do Brasileirão em São
Januário e desperdiçou.
Neste domingo, recebe o
Santos e, mesmo com um
triunfo, ainda segue entre
os quatro piores. Desfalcados, os cariocas entram
pressionados a ganharem
para não se afundarem
entre os piores.
O empate com o Fortaleza, por 0 a 0, e a
derrota por 4 a 1 para o
Ceará, ambos no estádio

vascaíno, custaram caro.
Tropeços em jogos que
bastava vencer para sair
da degola. Em 17°, o Vasco entrou na rodada com
três pontos a menos que
Sport, Bahia e Athletico
-PR e precisando ganhar
para, ao menos, colar nos
principais concorrentes
contra a queda.
A missão do técnico
português Ricardo Sá Pinto não é nada fácil. Além
de o oponente estar empolgado com vaga nas semifinais da Libertadores,
ainda há os desfalques. O
treinador não terá peças
importantes na defesa,
no meio e no ataque, por
suspensão.
Na lateral esquerda,
Neto Borges dá lugar a
Henrique. No meio, Andrey substitui Léo Gil. Já
a vaga de Talles Magno
seguirá aberta até a hora
do jogo. Vinícius larga
na frente para formar
parceria com o artilheiro
Cano. Necessitando de
resultado positivos, Sá
Pinto não deve mais usar
três zagueiros.

ofensivo. Bergson formou o
trio de ataque com Romarinho e David durante os treinamentos, mas Wellington
Paulista corre por fora por
uma vaga entre os titulares.
"A torcida pode esperar muita vontade e muita
entrega. A gente sabe da
dificuldade que vai ser, mais
um Clássico, o último do ano.
Vai ser um jogo truncado,
mas esperamos conseguir
essa vitória que vai ser importantíssima para nós",
disse Tinga.
Marcelo Chamusca, assim como o Fortaleza, entra
pressionado na rodada. Em
seis jogos à frente do time
cearense, o treinador conquistou apenas uma vitória.
Hoje, o clube soma 30 pontos,
no meio da tabela de classificação.

Corinthians feminino faz 8ª
final seguida com intensidade
“treinada” e rotação
São Paulo (AE) - Desde
2018, não existe torneio feminino de futebol com a participação de um clube brasileiro
sem a presença do Corinthians
na final. Também será assim
neste domingo, quando o time
visitará a Ferroviária, na Fonte Luminosa, às 11 horas, para
o segundo duelo da decisão do
Campeonato Paulista. Um desempenho que coloca a equipe
entre as maiores da história
da modalidade no País. E
que tem o estilo ofensivo e a
intensidade com algumas das
suas marcas.
Atual campeão estadual, o
Corinthians chega à final em
vantagem após vencer o primeiro confronto, em Barueri,
por 3 a 1, na sua terceira final
seguida do Paulistão. Também
foi campeão brasileiro recentemente, uma conquista que
já havia ocorrido em 2018 - o
time perdeu as decisões de
2017 e 2019. E no ano passado
venceu a Libertadores. Nesse
período, o time teve uma incrível série invicta de 49 jogos,
encerrada no fim de fevereiro.
Desde 2016 à frente do
Corinthians, Arthur Elias
comandará, em Araraquara, o time em sua décima final, sendo a oitava
consecutiva, em busca do
sétimo título. O adversário,

a Ferroviária, também tem
no banco de reservas uma
referência da modalidade,
Tatiele Silveira, primeira
treinadora a ser campeã
nacional, em 2019.
Há outros casos de domínio do futebol feminino no
país, com o do Radar, que
por oito vezes consecutivas
venceu a Taça Brasil na década de 1980, do Santos, que
ganhou duas Copas do Brasil
e duas Libertadores no fim da
década passada, ou mesmo o
São José, três vezes campeão
da Libertadores no início da
atual década.
A diferença, porém, é que
o predomínio corintiano se dá
no período de maior visibilidade do futebol feminino no País,
o que trouxe investimentos
e clubes de camisa para a
modalidade, como São Paulo
e Palmeiras, se juntando a
equipes mais tradicionais,
com a Ferroviária, o Santos e
o Kindermann.
O sucesso esportivo também tem demandado um esforço extra do Corinthians.
De 16 de novembro até este
domingo, o time terá disputado nove jogos consecutivos de
mata-mata. E só agora, para
a decisão com a Ferroviária,
conseguiu ter uma semana
cheia de preparação.
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ICAMPANHA

Dezembro Verde serve de alerta sobre
maus-tratos e abandono de animais
Durante todo este mês a
campanha Dezembro Verde
vai alertar a população sobre
as graves consequências
do abandono de animais e
fomentar a guarda responsável dos bichinhos, geralmente cães e gatos que vagam
nas ruas, após serem abandonados por seus tutores.
Embora não haja estatísticas
oficiais, uma estimativa da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) aponta que
mais de 30 milhões de cães
e gatos estejam em situação
de abandono no Brasil.
Abandonar ou maltratar
animais é crime previsto
pela Lei Federal nº 9.605/98.
Vale lembrar que uma nova
legislação, a Lei Federal nº
14.064/20, sancionada em
setembro, aumentou a pena
de detenção que era de até
um ano para até cinco anos
para quem cometer este
crime. Além disso, o rito
processual passa à vara criminal, não mais ao juizado
especial.
“A maioria dos animais
abandonados não é resgatada e sofre com fome,
doenças, exposição ao tempo, riscos de atropelamento
e traumas que interferem
em seu bem-estar mental
e comportamento”, alerta
a médica-veterinária Cristiane Pizzutto, presidente
da Comissão Técnica de
Bem-estar Animal (CTBEA)
do CRMV-SP.
Outra questão grave são
os prejuízos à saúde pública.
“O abandono impacta direta-

mente na vida das pessoas,
pois animais nas ruas causam acidentes de trânsito,
prejudicam o turismo e afetam a saúde pública – devido
às doenças que afetam tanto
humanos quanto animais”,
diz a médica-veterinária Rosangela Gebara, que integra
a CTBEA/CRMV-SP.
Abandonos aumentam
em dezembro
A escolha deste mês para
a campanha está relacionada ao fato de que, neste
período do ano, os casos de
abandono aumentam de forma expressiva. “Acontece de
famílias deixarem seus animais nas ruas, isentando-se
da responsabilidade quando
vão se ausentar para as viagens de férias e festas de fim
de ano”, sinaliza Cristiane.
Segundo Rosangela,
“trabalhos internacionais
mostram que as principais
causas de abandono são,
em primeiro lugar, problemas no comportamento
dos animais e, em segundo
lugar, alterações na rotina
de casa – aí entra a questão
das viagens e mudanças
de endereço.” Mas, a pandemia também ajudou a
aumentar esse número,
destaca Rosangela.
A campanha é promovida
pelo Conselho Regional de
Medicina Veterinária de São
Paulo (CRMV-SP).
Escolha consciente
Em seu papel social, os
médicos-veterinários são
agentes conscientizadores
contra o abandono. Os pro-

fissionais devem dar orientação desde o momento da escolha do pet até os cuidados
para a saúde e o bem-estar
ao longo da vida do animal.
“As famílias precisam buscar
essas orientações antes e
depois da adoção/aquisição
do pet”, diz.
Cristiane compartilha
desta opinião e enfatiza que
“o médico-veterinário pode
explicar sobre a lida com
os pets no que diz respeito
a comportamento e saúde,
para ampliar o olhar dos
tutores sobre a responsabi-

Denúncia
Quem presencia maus tratos
com animais e deseja denunciar, deve seguir as seguintes
recomendações: reunir todas as
provas existentes (como fotos,
lidade que é ter um animal
de estimação.”
As especialistas recomendam uma reflexão antes
de adotar ou comprar um
animal doméstico. É importante fazer os seguintes
questionamentos:

vídeos, imagens de circuitos de
condomínios, áudios) e com o
material em mãos, ir até uma
delegacia de polícia e registrar o
boletim de ocorrência.

- Todos na família estão
de acordo com a presença
do animal?
- O animal terá onde ou
com quem ficar quando o
tutor for viajar?
- O animal terá um espaço
adequado para dormir e

brincar?
- O tutor terá tempo para
fazer passeios e dar a atenção diária que o animal
requer?
- Haverá condições de
levar o animal regularmente
ao médico-veterinário?
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Osmar Prado / Renato Rocha Miranda-RG

Para rever e se emocionar

Hoje, no início da tarde a Globo reapresenta o especial
“Juntos a Magia Acontece”, que foi ao ar no dia de Natal
do ano passado. A família Santos perde sua matriarca às
vésperas do Natal. A ausência repentina de Neuza (Zezé
Motta) desalinha a rotina da casa, desperta a depressão
do viúvo Orlando (Milton Gonçalves), evidencia o afastamento de seu filho André (Fabrício Oliveira), que respinga
em sua irmã Vera (Camila Pitanga), sobrecarregada com
o trabalho, os afazeres domésticos e o desemprego do
marido, Jorge (Luciano Quirino). Não há clima para a ceia
nem dinheiro para troca de presentes, mas quem aponta o
caminho de volta é Letícia (Gabriely Mota). A menina, filha
de Vera e de Jorge, no auge dos questionamentos típicos
sobre a existência de Papai Noel, consulta o avô, que,
apesar da tristeza, não tira a fé da neta no Bom Velhinho:
“Quando você acredita, existe”.

Programa especial

No programa que vai ao ar hoje, a partir das 15 horas,
na tela do SBT, Eliana traz um programa especial de Natal
com a história de Yasmin. Uma moça generosa de apenas
18 anos que conquistou 3 milhões de visualizações nas
redes sociais com sua linda voz, bondade e vontade de
ajudar ao próximo. As cantoras Fernanda Brum e Bruna
Karla participam da atração e homenagearam Yasmin.

Na casa nova

Depois de ter curtido dia de piscina ao lado dos filhos,
Gabriel e Samuel, na casa da ex-mulher, Andressa Suita,
Gusttavo Lima levou os meninos para seu novo apartamento, localizado na região central de Goiânia. E o cantor fez
questão de mostrar a alegria das crianças nas brincadeiras
com o pai.

Casado

O jogador João Paulo que atualmente está no time inglês
Watford se casou com a youtuber e modelo Carol Assis.
A cerimônia foi realizada na Inglaterra e reuniu apenas
familiares do casal. O ex-namorado de Mel Maia mostrou
os documentos de registro do casamento numa rede social.

Abriu o coração

Mais uma vez, a modelo Ana Paula Siebert falou sobre
o respeito que tem por Ticiane Pinheiro, com quem seu
marido, Roberto Justus, tem uma filha. Ana Paula disse
que sempre conversa com Ticiane sobre Rafaella, sua
enteada, e que ambas convivem nas comemorações familiares sem problemas. Tudo na base do respeito mútuo.
Bonito de se ver.

Escolhendo
o elenco

Consta que o novelista
Sílvio Cerceau já está escolhendo alguns nomes para o
elenco de seu folhetim que
será produzido pela Record
TV. Ele gostaria e ter Lucélia Santos e José Mayer
como protagonistas.

Homenagem
ao ﬁlho

Marília Mendonça produziu e publicou um vídeo
para homenagear o filho,
Léo, que completou o seu
primeiro aninho de vida. O
menino é fruto do relacionamento com Murilo Huff.
A cantora e o menino foram
muito festejados nas redes
sociais.

E falando em
Marília Mendonça

A cantora fez mais uma
tatuagem. Desta vez é um
desenho de coração com
ramos de flores no braço.
Bonito de se ver.

Zoando com a mãe

Durante a live “Pontinhos em Casa”, Patrícia
Abravanel foi zoada pelos filhos, Pedro, de 6 anos, Jane,
de 2, que atiraram caixas de
papelão na cabeça da mãe.
A situação divertiu alguns
espectadores, mas também
dividiu opiniões. Houve
quem classificou a situação
como “falta de limites” para
com as crianças.

1) “Em Clara e o
Chuveiro”, o ator Osmar Prado interpretou
Napoleão Bonaparte,
que se vestiu de Papai
Noel. Isso aconteceu
no Natal de qual ano?
E em qual emissora
foi exibida a atração?
a) 2000 – Globo
b) 2002 – Record TV
c) 2004 – SBT
d) 2005 – Globo
2) Qual é o famoso personagem dos quadrinhos cujo
símbolo é um animal que inspirou a criação do Radar?
a) Batman
b) Homem Aranha
c) Homem de Ferro
d) Super-Homem
3) A RIC TV, cuja sede é em Curitiba, é afiliada de
qual rede de televisão?
a) Rede Globo
b) Rede Gazeta
c) Rede Brasil
d) Rede Record
4) Qual é o nome completo de atriz Juliana Paes?
a) Juliana Paes da Silva
b) Juliana Costa Paes
c) Juliana Couto Paes
d) Juliana Linhares Paes
5) Bibi Perigosa foi personagem da atriz Juliana
Paes em qual dessas novelas?
a) “Laços de Família”
b) “Gabriela”
c) “A Força do Querer”
d) “Meu Pedacinho de Chão”
(Respostas: 1-D / 1-A / 3-D / 4-C / 5-C)

Para curtir em casa

A dica de hoje de filme com tema natalino é “Jesus - A História
do Nascimento”. Em 2004, plateias de todo o mundo lotaram os cinemas para conferir a violência e sofrimento de “A Paixão de Cristo”.
Agora é a hora de voltar ainda mais no passado e descobrir como
esta extraordinária história começou, em uma superprodução focada na emocionante saga de Maria e José – na qual eles enfrentam
provações para o seu amor, para a sua esperança e principalmente
para a sua fé. Acompanhe a profecia descoberta pelos Três Reis
Magos nas estrelas, testemunhe a caçada do temível Rei Herodes
ao Messias anunciado e siga a trajetória da mãe do Filho de Deus
saindo de Nazaré rumo a Belém, onde nasce então à criança que
mudaria o mundo para sempre. Você está convidado a vivenciar a
mais eterna das histórias de uma forma como você nunca viu antes.

(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A
ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Alfa
(Alpha) 13h30, na Record, EUA, 2018. Direção de Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur
Jóhannesson, Marcin Kowalczyk, Jens Hultén, Natassia
Malthe, Spencer Bogaer. Jovem na pré-história se perde
da tribo e, na luta pela sobrevivência, cria forte ligação
com um lobo.
Uma Dobra no Tempo
(A Wrinkle In Time) 13h45, na Globo, EUA, 2018.
Direção de Ava Duvernay. Com Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling. Meg Murry e
seu irmãozinho, Charles Wallace, ficaram sem o seu pai
cientista, o senhor Murry, há cinco anos, desde que ele
descobriu um novo planeta e usou o conceito conhecido
como tesseract para viajar para lá. Aliadas do colega
de classe de Meg, Calvin O'Keefe, e guiadas pelos três
misteriosos viajantes astrais conhecidos como Sra.
Whatsit, Sra. Who e Mrs. Which, as crianças iniciam
uma perigosa jornada para um planeta que possui todo
o mal no universo.
Ben-Hur
(Ben-Hur) 22h50, na Globo, EUA, 2016. Direção de Timur Bekmambetov. Com Morgan Freeman, Jack Huston,
Toby Kebbell, Rodrigo Santoro. O nobre Judah Ben Hur,
contemporâneo de Jesus Cristo, é injustamente acusado
de traição e condenado à escravidão. Ele sobrevive ao
tempo de servidão e descobre que foi enganado por seu
próprio irmão, Messala, partindo, então, em busca de
vingança.
Nada a Perder 2: Não se Pode Esconder a Verdade
(Nada a Perder 2: Não se Pode Esconder a Verdade)
23h00, na Record, Brasil, 2019. Direção de Alexandre
Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth
Goulart, Dalton Vigh, Eduardo Galvão, Igor Cosso. Após
deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo atravessa uma
série de provações: a conduta inapropriada de outros
bispos da Igreja, o ataque de políticos e católicos, a
doença de sua mãe, a tragédia do desabamento do teto
de uma Igreja em São Paulo. Enquanto isso, fiéis começam a ser perseguidos nas ruas e as Igrejas correm o
risco de fechar. Pressionado, ele decide subir o monte
Sinai e visitar Jerusalém, onde tem uma ideia: construir
o Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado
na Bíblia, localizado em São Paulo.
Tiras em Apuros
(Cop Out) 00h40, na Globo, EUA, 2010. Direção de
Kevin Smith. Com Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernandez, Jeff Lima. Jimmy Monroe é um detetive
veterano que está ocupado com os preparativos para o
casamento da filha. Juntamente com Paul Hodges, ele
precisa investigar o roubo de um raro cartão de baseball de 1952. Só que Hodges tem outro motivo para se
preocupar: a suposta infidelidade de Debbie, sua esposa.
Loucos Por Dinheiro
(The Brass Teapot) 02h15, na Bandeirantes, EUA,
2011. Direção de Darren Goldberg/James GravesRamaa Mosley. Com Juno Templem Michael Angarano.
Recém-casados, Alice e John passam por uma séria
crise financeira quando descobrem que seu velho bule
de bronze produz dinheiro sempre que eles se agridem.
Surpresos, eles precisam decidir a melhor forma de usar
a mágica, se é que ela existe.
Sequestro Relâmpago
(Sequestro Relâmpago) 02h20, na Globo, Brasil,
2018. Direção de Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha, Joao Signorelli,
Tess Amorim. Matheus e Japonês são dois jovens que
não são amigos, mas que se juntam para realizar uma
série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira
vítima é Isabel, uma jovem de 21 anos que está saindo
de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram
o primeiro caixa eletrônico, às 22h, ele está quebrado.
Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro
caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro
pela noite, decidindo o que fazer com ela.

Aries
Não vai conseguir ficar parado e assistir aos outros fazendo alguma coisa,
partindo, imediatamente, para ajudar.
Poderá se interessar por programas
sociais e ajudar os outros.

Libra
Poderá dar um incremento em tudo
aquilo que o cerca, dando ênfase a
uma decoração mais moderna e arrojada, que atenda as suas necessidades eﬆéticas, culturais e ideológicas.

Touro
Poderá sentir necessidade de iniciar
uma análise, objetivando mergulhar
nos recônditos de sua alma. Além
disso, observará com mais cuidado
a realidade que o cerca, se atendo
aos detalhes.

Escorpião
A autoconfiança excessiva pode ser a
responsável por alguma insatisfação
no trabalho. Afrouxe a tensão por
resultados. Use a sua criativivade
nos projetos e, assim, vai se dar bem.

Gêmeos
Poderá despertar sua consciência
para a igualdade entre todos os seres,
assim como, o aspecto amoroso de
sua personalidade eﬆará mais ativo
e fluente. Vai diﬆribuir seus bons
sentimentos.
Câncer
Não irá se eximir de ajudar quem
precisar, mas não será por isso,
que vai baixar a guarda e deixar
que eﬆranhos penetrem em seu
íntimo. Ajude sempre desconfiando
para não ser passado para trás.

Sagitário
Evite tomar iniciativas sem antes
pensar os prós e os contras. Examine
com baﬆante atenção os documentos
que vai assinar. Ignore os comentários
azedo de colegas. Você é capaz.
Capricórnio
Mantenha a delicadeza nas relações.
Seja gentil e saiba cultivar bom humor.
Cultive o belo, mas não priorize apenas as aparências. A alma também
requer cuidados.

Leão
Trate de pôr em prática os velhos
projetos que andam engavetados ou
mesmo que deixou de lado temporariamente, pois o momento é indicado
ao seu crescimento e evolução.

Aquário
Não permita que o esgotamento físico
ou as emoções fortes, tirem suas energias. O melhor que poderá fazer agora
será buscar a companhia de pessoas
amigas que saberão apreciá-lo.

Virgem
Vai querer mudar aquilo que não
considera bom. Assim, pode ter consciência de que é responsável pelas
suas experiências e pode mudar a
vida para melhor.

Peixes
Você terá que ser criativo para superar
os obﬆáculos e para aumentar os seus
rendimentos. Suas ideais podem render bons frutos no futuro, por isso, não
as abandone no primeiro obﬆáculo.
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Secretaria da Saúde detecta segundo
caso de H1N2 no Estado do Paraná
Curitiba - A Secretaria
de Estado da Saúde detectou mais um caso de H1N2,
subtipo inusitado do vírus
Influenza A. O registro
ocorreu no município de
Rebouças, no Centro-Sul
do Paraná. Em uma criança de quatro anos que
reside na área rural do
município.
É o segundo caso descoberto no Estado durante
este ano. O primeiro foi
identificado no mês de
abril, em Ibiporã, em uma
mulher de 22 anos, que se
recuperou rapidamente. A
criança infectada também
está bem, sendo monitorada em casa.
Os pais levaram a garota para atendimento no
Hospital Darcy Vargas, no
dia 16 de novembro, com
febre de 39ºC, dispneia,
desconforto respiratório,
coriza e dor de cabeça. Foi
coletada amostra para pesquisa de vírus respiratório,
avaliada com detecção do
vírus como Influenza A
pelo Laboratório Central
do Estado (Lacen).
Em seguida, a amostra
foi e enviada para o Laboratório de Referência

SENTINELA
O Paraná realiza dois tipos de Vigilância
para as viroses respiratórias: com coletas semanais de amostras de pessoas que apresentam
sintomas de síndrome gripal nas 34 unidades
sentinelas da Secretaria da Saúde e com a
coleta obrigatória de material de pacientes
internados em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
“No Estado, todo paciente que interna, seja
em UTI ou leito de enfermaria, com suspeita de
síndrome gripal ou com síndrome respiratória
aguda grave, realiza a coleta”, informa Acácia.
“Então, com estes dois tipos de coletas, nas
unidades sentinelas e nas unidades de internação, desenvolvemos um painel de pesquisa
para 15 vírus respiratórios; trata-se do painel
mais extenso do país e por esta razão o trabalho
de monitoramento desenvolvido aqui é modelo
nacional”, complementou a diretora-técnica do
Lacen-PR, Irina Riediger.

Nacional, da IOC-Fiocruz
do Rio de Janeiro, que
fez o sequenciamento do
genoma viral completo e
com determinação do subtipo H1N2. Como a ocorrência é de notificação
compulsória, o Ministério
da Saúde vai comunicar
à Organização Mundial

da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS).
CONTROLE
Neste momento, profissionais das áreas técnicas
da Vigilância em Saúde do
Paraná, do Laboratório
Central do Estado, Minis-

tério da Saúde, Ministério
da Agricultura e Fiocruz
articulam ações de investigação e controle do caso.
Uma equipe do Centro de
Informações Estratégicas em
Vigilância em Saúde (CIEVS)
e da Divisão de Vigilância
das Doenças Transmissíveis
do Estado esteve, durante
esta semana, em Rebouças
realizando a análise retrospectiva do caso, coleta de
novos materiais e pesquisa
junto a rede de contatos da
família da criança infectada.
O trabalho teve apoio da

Casos de síndrome respiratória aguda grave caem, diz Fiocruz
Os casos e óbitos notificados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG)
tiveram queda na semana
epidemiológica 50, de 6 a
12 de dezembro, mas continuam acima do patamar registrado em outubro. O Boletim Infogripe, divulgado
hoje (18) pela a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
pondera que a ocorrência
de ambos continua muito
alta e classificada como na
“zona de risco”.
O estudo informa que,
em sete capitais, os números apontam tendência
moderada (mais de 75%
de chances) ou forte (mais
de 95% de chances) de
crescimento no número de
casos. São elas: Goiânia,
Maceió, Salvador, Campo
Grande, Boa Vista, Manaus
e Brasília.

Após um período de
crescimento de casos,
Aracaju, Belo Horizonte,
Cuiabá, João Pessoa, Palmas, Porto Velho, São Luís
e São Paulo apresentam
tendência de estabilidade
nas ocorrências da doença,
enquanto Rio de Janeiro e
Curitiba apresentam sinais
moderados de queda (75%
de chances).
Subnotificações
O boletim alerta que
Porto Alegre e Recife têm
“sinais de subnotificação
ou aumento significativo
no atraso de digitação de
casos no Sivep-Gripe há
algumas semanas”. Os
pesquisadores responsáveis pela análise consideram que os indicadores
das duas capitais não são
confiáveis para tomada de

decisão neste momento.
Nas demais capitais, a
tendência verificada nesta
semana epidemiológica
manteve tendência de queda ou estabilidade que
já vinha ocorrendo nas
semanas anteriores. É o
caso de Fortaleza, Vitória,
Florianópolis, Rio Branco,
Macapá e Teresina.
Ainda que o boletim
aponte tendência de estabilidade ou queda em
um grupo considerável
de capitais, 21 estados
apresentam ao menos uma
macrorregião de saúde
com tendência de alta em
seu território.
Média móvel
A média diária de novas
mortes pelo novo coronavírus (covid-19) no Brasil em
sete dias cresceu de 544,29

em 3 de dezembro para
723,14 em 17 de dezembro,
segundo dados do painel Monitora Covid-19, da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). O aumento no
período de 14 dias representa uma alta de cerca
de 33%.
A média móvel de mortes registrada ontem (17)
atingiu o maior valor desde
21 de setembro, quando o
indicador contabilizava
752,29 vítimas por dia em
um período de sete dias.
Já a média móvel de
novos casos diários de covid-19 teve ontem o maior
patamar desde o início da
pandemia, com 46.947,86
novos casos confirmados.
Em 3 de dezembro, a média
estava em 40.409,14 novos
casos por dia, em média,
em um período de sete dias.

Câmara aprova R$ 3,5 bi para compra de
tablet e acesso à internet em rede pública
A Câmara aprovou uma
proposta que destina R$ 3,5
bilhões para a compra de
tablets e pacotes de dados
para 14 milhões de alunos de
baixa renda e 1,5 milhão de
professores da rede pública
de ensino. O projeto de lei
3477/20 tem o objetivo de dar
condições de acesso à internet para estudantes e docentes durante a pandemia do
novo coronavírus. A matéria
segue agora para análise do
Senado. A expectativa é que
a votação ocorra até o fim de
fevereiro, para que os equipamentos sejam distribuídos
em até seis meses.
Em setembro, em entrevista o ministro da Educação, Milton Ribeiro, chegou a
dizer que o acesso à internet
e tablets eram “problemas
sociais” sem nenhuma relação com o MEC
O valor original incluído
no projeto de lei, que é relatado pela deputada Tábata
Amaral (PDT-SP), previa
um investimento de R$ 26
bilhões, o que foi considerado inviável pelo governo.
No curso das negociações,
chegou-se ao investimento
de R$ 3,5 bilhões, que podem

ser bancados tanto com
recursos do “orçamento
de guerra” da pandemia,
caso haja tempo hábil para
abrir um crédito ainda este
ano, quanto com dinheiro do
Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust), que tem hoje
saldo de aproximadamente
R$ 5,6 bilhões. Os recursos
deverão ser repassados em
parcela única, até 28 de
fevereiro.
Serão beneficiados estudantes de famílias inscritas
no Cadastro Único (CadÚnico), que reúne os programas sociais do governo e os
matriculados em escolas de
comunidades indígenas e
quilombolas, além dos professores da educação básica.
A prioridade são os alunos e
docentes do Ensino Médio.
Caso não haja acesso
à rede móvel e exista uma
solução mais barata, os Estados poderão contratar
internet fixa para domicílios
e comunidades, ou banda
larga das próprias escolas.
Do total de recursos, metade
poderá ser usada na compra
de tablets, que terão autorização para serem cedidos

em caráter temporário ou
permanente, conforme o
critério de cada Estado.
“Esse projeto tem um
custo relativamente baixo,
considerando o impacto que
ele terá no futuro dessa
geração, que já perdeu tanto na educação esse ano”,
disse a deputada Tábata
Amaral. “Em outubro deste ano, mais de 6 milhões
de estudantes ficaram sem
nenhuma atividade escolar.
Sobretudo na pandemia, o
acesso à internet significou
acesso à educação. Garantir
conectividade aos alunos e
professores da rede pública
foi uma grande preocupação dos parlamentares da
educação este ano. Não podemos sossegar enquanto
a desigualdade educacional
só cresce no nosso País”,
acrescentou.
Além da proposta aprovada, uma emenda da bancada
de deputados de São Paulo
destinou R$ 2 milhões para
instalar internet via satélite
em 225 escolas do Estado,
concentradas em regiões
onde há déficit de conectividade.
Em setembro, o Estadão

questionou o ministro da
Educação, Milton Ribeiro,
sobre a forma como a pandemia havia acentuado a
desigualdade educacional
com alunos que não têm
acesso a internet. Antes
que a reportagem concluísse a pergunta, Ribeiro se
adiantou para dizer que
“esse problema só foi evidenciado pela pandemia,
não foi causado pela pandemia”.
Mais do que isso, o ministro disse que não era função
do MEC prover esse tipo de
recurso educacional. “Hoje,
se você entrar numa escola,
mesmo na pública, é um
número muito pequeno que
não tem o seu celular. É o
Estado e o município que têm
de cuidar disso aí. Nós não
temos recurso para atender.
Esse não é um problema
do MEC, é um problema do
Brasil. Não tem como, vai
fazer o quê? É a iniciativa de
cada um, de cada escola. Não
foi um problema criado por
nós. A sociedade brasileira
é desigual e não é agora que
a gente, por meio do MEC,
vai conseguir deixar todos
iguais”, afirmou Ribeiro.

Secretaria Municipal de
Saúde de Rebouças e da 4ª.
Regional de Saúde de Irati.
“Em meio à pandemia
da Covid-19, qualquer novo
vírus com potencial epidêmico identificado merece
toda a atenção e imediata
implementação de medidas
de prevenção e controle”,
afirma o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.
H1N2
O H1N2 é um subtipo do
vírus Influenza A e, neste
momento, o Laboratório da

Fiocruz faz a análise filogenética para compreensão
detalhada da cepa encontrada. “É uma medida
fundamental, pois temos
que trabalhar com todos os
cenários epidemiológicos
e, inclusive, com a possível
emergência do vírus no hospedeiro humano. Espera-se
que isso não aconteça e
que o ciclo seja encerrado
neste único contaminado”,
explica a coordenadora de
Vigilância Epidemiológica
da Secretaria da Saúde,
Acácia Nasr.

Vídeos contemplados pela
Lei Aldir Blanc podem
ser vistos no site da
Prefeitura de Umuarama
Umuarama - A Prefeitura de Umuarama realizou, através da Fundação Cultural, a seleção
de vídeos encaminhados com conteúdo digital
artístico e cultural, visando o pagamento de auxílio a artistas que tiveram suas fontes de receita
prejudicadas pela pandemia de coronavírus. O benefício utiliza recursos da Lei Federal Aldir Blanc
14.017/2020 – lei emergencial ao setor cultural.
Os vídeos foram recebidos no período entre
30 de outubro e 18 de novembro, passaram por
avaliação da comissão municipal criada para
atender às exigências da lei e os trabalhos
premiados estão disponíveis para a população o
canal da Prefeitura na plataforma digital YouTube
(www.youtube.com/c/PrefeituradeUmuarama-PR/
videos).
Seriam premiadas até 60 produções artísticas
inéditas em vídeo, voltadas para áreas como artes
visuais, audiovisual, dança, literatura, música,
patrimônio cultural, circo, teatro, arte urbana,
manifestações culturais tradicionais, artesanato
e outras, porém apenas 31 conteúdos foram inscritos e todos foram contemplados.
O concurso recebeu produções artísticas registradas em vídeo nas mais diferentes práticas,
como curtas-metragens, videoclipes, monólogos,
leituras, contação de histórias, vídeo dança,
teatro, circo e música, arte digital, exposições virtuais, oficinas teórico ou prática na área cultural,
entre outros, com duração de cinco a 60 minutos. O
prêmio, estabelecidos pela Lei Aldir Blanc, são de
R$ 2 mil para obras individuais ou em dupla e R$
5 mil para obras em trio ou coletivo, já creditados
aos artistas.
Além do conteúdo digital, a Fundação Cultural
de Umuarama já lançou editais para cadastro de
espaços artísticos e culturais e também para artes
visuais. As avaliações foram realizadas pelo Comitê Municipal da Lei Aldir Blanc. Os regulamentos
e resultados das avaliações podem ser conferidos
no site da fundação na homepage da Prefeitura de
Umuarama (www.umuarama.pr.gov.br/secretaria/
fundacao-cultural).

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO CENTRAL TERRA BOA LTDA torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para COMÉRCIO
VAREJISTA DE COMBUSTIVÉIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantado na AV. NAPOLEÃO MOREIRA
DA SILVA, N° 117, PREDIO, CENTRO, TERRA BOA – PR (VALIDADE: 18/12/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Estado do Paraná
EXTRATO DE DISPENSA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com o fundamento legal que vem
dispor a Lei n.º 8.666/93, em especial ao artigo 24, inciso IV e alterações posteriores, sendo dispensável a licitação.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 147/2020.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 046/2020.
Objeto: a Contratação emergencial de empresa para concerto do Barracão Pré moldado do Pátio de Máquinas da
Prefeitura Municipal de Francisco Alves, devido ao temporal ocorrido no dia 16 de Dezembro de 2020, conforme justificativa técnica juntado ao processo, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
CONTRATADO: D. C. STELA – SERRALHERIA - ME., devidamente inscrita no CNPJ n°: 18.430.633/0001-03, com
sede na Rua Francisco Pereira das Chagas, N°781, Bairro Centro, município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Francisco Alves – Pr. 18 de Dezembro de 2020.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Presidente C P L
ALIRIO JOSE MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE

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

ASTRA HATCH
CD 2003/2003

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

CELTA LT 1.0

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

CRUZE LTZ 1.4
TURBO

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

ONIX LTZ

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

ONIX LTZ 1.4

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

S10 2.4 LS 16/16

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

S10
ADVANTAGE 2.4
10/10

Flex, dupla. R$ 32.000,00.
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$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FORD
FORD
FOCUS HATCH
12/13

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

IMPORTADOS
IMPORTADOS
CIVIC LXS 18/18

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

COROLLA ALTIS
18/18

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

COROLLA XEI
18/19

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

HONDA CIVIC
LXS

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

L200 TRITON
GLX 14/15

B4

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

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
FOX PRIME
2011 GII

Branco, completo, cópia
chave, cert. agência, placa
A. Fone: (44) 9 8805-2825.

GOL 1.0 2003/04

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

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

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

ONIX 1.0 LS

15/16

PRETO

COMPLETO

R$ 36.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT.

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7 LUGARES

R$ 48.900,00

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

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com
pé direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,

churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída

sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos os
quartos e Garagem Coberta
para 02 carros. Valor R$
800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Sobrado à venda, contendo

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

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!

APARTAMENTOS
APARTAMEN
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103, Edifício
Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total
de 300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro

social, cozinha, área de
serviço, copa e 03 vagas
de garagens. O condomínio
possui: 02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão de festa
grande integrado com a
piscina, 01 salão de festa
pequeno, brinquedoteca
e academia. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ALUGA-SE:

APARTAMENTOS: 05
(cinco) apartamentos,

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

TERRENOS
TERRENOS
VENDO OU
TROCO POR
CARRO OU
MOTO

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

VEndAS

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 400.000,00

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

R$ 270.000,00

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

R$ 1.300.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

Residência:

R$ 180.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

R$ 975.000,00

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

VEndAS

LOCAÇÕES
Residencias:

R$ 3,500,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

Apartamentos:

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

LOCAÇÕES

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

R$ 175.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 850,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 140.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

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

R$ 7.000,00

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

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

VEndAS
R$ 240.000,00

R$ 5.000,00

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

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

Apartamentos:

R$ 1.300,00

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

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

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Residencias:

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

Comercial:

R$ 3.500,00

LOCAÇÕES
VEndAS

Residencias:

VEndAS
Residência:

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

Terrenos:

VEndAS

R$ 1.300.000,00

B5

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

LOCAÇÕES

R$ 450.000,00

Resid. em alv. c/ área de aprox.
100m², e área total de terreno
de aprox. 291,69m². 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, coz.,
bwc, área de serv. Av. Duque de
Caxias, 5131, Zona 04.
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R$ 1.100,00

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

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

R$ 12.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 8.000,00

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

R$ 1.200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 20 e 21 de Dezembro de 2020

IFeliz Aniversário

Camaro completa 10 anos no País como
o superesportivo de maior sucesso
Umuarama - O Camaro
completou no fim de novembro 10 anos de Brasil.
É o “muscle car” de maior
sucesso do mercado alcançando a marca de 6,5
mil unidades emplacadas, que o coloca também
como o superesportivo
mais vendido no período.
Além do volume comercial, impressiona também
o prestígio que a marca
Camaro conquistou nacionalmente.
“O Camaro é um ícone
que vem evoluindo para
acompanhar as transformações do mercado.
Hoje ele é muito mais
exclusivo e tecnológico,
porém igualmente desejado. Tanto é que acabamos
de lançar um novo modelo
e praticamente metade do
lote anual de 90 unidades
foi arrematada logo na
estreia”, conta Rodrigo
Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM
América do Sul.
O novo modelo desembarcou no país em outubro, com atualizações no
design da parte dianteira,
além da adoção de tecnologias de conectividade nível 4, como Wi-Fi, OnStar e
o aplicativo myChevrolet.
O Camaro é ofertado

mesmo considerando todo
o universo de esportivos
de alta performance. No
caso do modelo da Chevrolet, esta versão responde
atualmente por cerca de
um quarto das vendas.
Uma verdadeiro lenda
A trajetória oficial do
Camaro no Brasil começou em 2010, coincidindo
com o período em que o
cupê da Chevrolet resgatava o design e do espírito
dos icônicos “muscle cars”
norte-americanos. Este
modelo, o de quinta geração, foi tão significativo do
ponto de vista conceitual
que recebeu o prêmio de
melhor design do mundo
naquele ano.
Em 2014, chegava por
aqui um Camaro mais
atualizado em relação
a estilo, conteúdo e meO Camaro é ofertado exclusivamente na configuração SS mais sofisticada, equipada com
motor V8 6.2 de 461 cavalos de potência e 62,9 kgfm de torque

condução, incluindo uma
apropriada para autódromos. Nela, diversos parâmetros de performance do
carro são otimizados para
que o motorista tenha
realmente uma experiência única ao volante. Itens
como head-up display,
alertas de segurança e

exclusivamente na configuração SS mais sofisticada, equipada com motor
V8 6.2 de 461 cavalos de
potência e 62,9 kgfm de
torque, transmissão de
dez marchas com a função
“launch control”, freios
da marca Brembo, além
de diferentes modos de

ProvoCADor

bancos dianteiros com
sistema de aquecimento
e refrigeração também
fazem parte do pacote.
Outro diferencial competitivo do Camaro é o fato
dele ser o único “muscle
car” com opção de capota
conversível. Aliás, esta é
uma configuração rara

Já em 2018 foi apresentado o modelo com
um visual mais imponente e provocador. O
superesportivo da Chevrolet trazia ainda um
pacote inovador de tecnologias de segurança,
conforto e performance, incluindo a inédita
transmissão de dez marchas, os sistemas de
controle de largada e de aquecimento de pneus
traseiros.

VENDAS

LOCAÇÕES

APARTAMENTO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL PREMIUM

IMPERDÍVEL!!!

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.

HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO!

FIM DE ANO!
PLANTÃO DE VENDAS

DE 21/12 A 23/12
DIA 24/12
DE 28/12 A 30/12
DIA 31/12
DIA 04/01

EXPEDIENTE NORMAL
ATÉ 12H
EXPEDIENTE NORMAL
ATÉ 12H
EXPEDIENTE NORMAL

!

T
OPOR

ÁREA TOTAL

GARAGEM PARA

APARTAMENTO COM

VALOR R$

143,76 m2

232,68 m2

2 VEÍCULOS

3 SUÍTES

850.000,00

80MTS
150MTS
80MTS

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.
ÁREA TOTAL

EXCELENTE

SEGURANÇA DE

VALOR R$

757,00m2

TOPOGRAFIA

CONDOMÍNIO

490.000,00

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

300MTS
800MTS
500MTS

ÁREA PRIVATIVA

LAGO MUNICIPAL ARATIMBÓ

SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA (FUJIMOTO)
VALOR: R$ 1.550,00
Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área de
serviço e churrasqueira. Totalmente reformado!

RESIDÊNCIA PRÓX. SORVETES GURI (INDÚSTRIA)
VALOR: R$ 1.000,00
Residência localizada no Jardim Irani, próximo a Indústria de Sorvetes Guri,
contendo: 01 Suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha e Garagem.

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

NTO!

O PA
OPÇÃ

R

ME
ESTI
A INV

PRAÇA ARTHUR THOMAS
SUPERMERCADO PLANALTO
FARMÁCIA DROGA RAIA
Em frente a UOPECCAN, 2º andar, com 226m² de área privativa, com 03 vagas
de garagem. Ideal para médicos especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas,
planos de saúde e áreas afins. Disponível para venda ou para locação.

SALAS COMERCIAIS NO
EDIFÍCIO BURLE MARX
Pavimento térreo, salas 16 e 17,
conjugadas, totalizando 111,46 m² com
várias divisórias em excelente estado.
Imóvel alugado por R$ 1.650,00. Em
frente a Praça Miguel Rossafa.
Excelente oportunidade de investimento!
ÁREA TOTAL

EXCELENTE

VALOR R$

111,46m2 LOCALIZAÇÃO 450.000,00
PONTOS DE REFERÊNCIA:

30MTS

PANIFICADORA REAL GOURMET

35MTS

BANCO SICOOB

EM FRENTE

PRAÇA MIGUEL ROSSAFA
E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NOVO ATACADÃO (CARREFOUR)
AVENIDA PORTUGAL

RESIDÊNCIAS

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

TERRENO NO
CONDOMÍNIO PORTAL
DAS ÁGUAS

NICA

Ú
ADE
UNID

cânica. Estreava ainda
a versão conversível. A
grade frontal ficou maior
para favorecer o fluxo de
ar do motor V8 de 406 cv,
a direção passou a ser
elétrica e o painel adicionava o sistema Chevrolet
MyLink, por exemplo.
Outro momento histórico foi em 2016, com
o lançamento da sexta
geração do Camaro. A
nova arquitetura e o V8
de 461 cv colocaram o
superesportivo em outro
patamar dinâmico. Ao
mesmo tempo acontecia
a comemoração do 50º
aniversário do modelo nos
Estados Unidos e, para a
celebração, foi produzido
um lote especial da série
Fifty. Apenas 100 unidades
vieram para o nosso mercado e hoje são cultuadas
por fãs e colecionadores.

EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com 292,79m². 03 vagas de
garagem privativas cobertas.

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

VALOR: R$ 1.800,00

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

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

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

