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A especialidade
que muda a vida
de pacientes com
feridas crônicas
Uma especialidade da enferm agem pouco conhecida, a
estomaterapia é fundamental
para a qualidade de vida dos
pacientes com estomias, feridas que apresentam dificuldade para cicatrizar. Andreia
Cavalcante (foto) é uma das
profissionais e fala da profissão ao Ilustrado.
Página A6

A ESCOLHA DO CENTRO DE BELEZA - Freq uentar um centro de beleza faz um bem
enorme ao visual e autoestima, mas é preciso
e scolher com atenção o ambiente que vai
preferir para não ter problemas. Página B4

Procon ameaça punir postos que
reajustaram preços antes da hora
O jeitinho brasileiro pode custar
caro para os donos de postos
de Umuarama que reajustaram
os preços dos combustíveis tão
l ogo a Petrobras anunciou o
reajuste para as distribuidoras.
M esmo quem estava com o
tanque abastecido com o preço
anterior teria reajustado. Isso
é crime, segundo o Procon de
Umuarama, que vai apurar se
houve abusos. O problema é
q ue quando é para reduzir o
preços, a velocidade na bomba
não é a mesma. Página A3

ALERTA

Como saber se
o seu CPF já
foi usado por
terceiros
Página A3
ANTIDEMOCRACIA

Incitar contra
instituições
sai dos limites,
dizem juízes
EMPREGOS

Produtores preparam
silagem para o gado ter
alimento no inverno

IBGE oferece
quase 12 mil
vagas em todo
o Paraná

A Prefeitura de Umuarama está ajudando pequenos
produtores rurais a desenvolver a produção. Uma
dessas ações é o programa Pró-Leite, que está
sendo reformulado para ter mais alcance e resultados e a silagem é uma boa opção para aumentar
a produtividade. Página B6
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Jovem é agredida e mantida em cárcere no motelA5
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PREFEITO E COMITIVA VISTORIAM OBRAS EM CAFEZAL DO SUL - O prefeito Juninho, de Cafezal do
Sul, o vice Minoru, vereadores e secretários municipais visitaram na semana todas as obras em execução
na sede e nos distritos de Guaiporã e Jangada. Prefeito aproveitou para fazer agradecimentos. Página A4
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PARA ADIAR A DECISÃO - O Flamengo (foto) treinou forte e se concentrou para vencer o Inter e adiar a decisão do Brasileiro para quintafeira. Já o Inter joga para vencer o Mengo e ser campeão. Página A8
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SALVEM A DEMOCRACIA

Incitação contra instituições ultrapassa
limites, diz Ajufe sobre deputado preso
S ão Paulo (AE) - A Associação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe) afirmou que recebeu com ‘serenidade’ o resultado da votação da Câmara dos Deputados que manteve
preso o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), detido na noite de
terça, 16, por divulgar vídeo com ofensas e ameaças contra
ministros do Supremo Tribunal Federal. Por 364 votos a 130, a
Casa validou o entendimento firmado pelos onze integrantes
da Corte e manteve o parlamentar na cadeia.
Em nota divulgada após a votação, a Ajufe apontou que
a incitação contra instituições do Estado Democrático de
Direito ‘ultrapassa os limites de qualquer prerrogativa constitucional, arranhando o decoro que deve permear a atuação
dos integrantes das instituições’.
“A discordância e o debate sobre o teor das decisões
judiciais são legítimos, mas devem ser feitos com prudência
e contestados pelos instrumentos legais cabíveis. Agressões
v erbais públicas e ameaças aos membros do Judiciário,
i nclusive com o uso de redes sociais, não representam o
caminho correto para manifestar contrariedades e devem ser
combatidas com rigor. Não se pode defender a democracia
com gestos de desapreço por ela”, afirmou a entidade.

Dever de todos

A Ajufe também afirmou que fortalecer as instituições
democráticas e presentar o Judiciário independente é ‘dever
de todos, principalmente das autoridades que integram os
Poderes da República’.
Silveira foi preso na terça, 16, horas após publicar vídeo
com ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) e apologia
a o AI-5, o ato mais duro da ditadura militar. A prisão em
f lagrante foi validada por unanimidade pelo plenário da

Corte, que mandou recado sobre a intolerância com ataques
antidemocráticos ao Judiciário.
“As manifestações revelam-se gravíssimas não apenas
do ponto de vista pessoal, como também do ponto de vista
institucional e do Estado Democrático de Direito. Essas manifestações se revestiram de claro intuito, visando impedir
o exercício livre da Judicatura, o exercício independente do
Poder Judiciário e a manifestação do Estado Democrático de
Direito”, disse Alexandre de Moraes, na sessão de quarta.
Pouco depois do julgamento, a PGR apresentou uma
d enúncia contra o parlamentar no inquérito dos atos antidemocráticos. A Procuradoria listou três vídeos recentes
em que o parlamentar praticou agressões verbais e graves
ameaças contra ministros do Supremo.

Graves ameaças

Segundo Humberto Jacques de Medeiros, desde que
entrou na mira de inquéritos do Supremo, Daniel Silveira
usou a estratégia de praticar agressões verbais e graves
a meaças contra os integrantes da Corte para tentar
intimidá-los.
“Neste último vídeo, não só há uma escalada em relação
a o número de insultos, ameaças e impropérios dirigidos
a os ministros do Supremo, mas também uma incitação à
animosidade entre as Forças Armadas e o Tribunal, quando
o denunciado, fazendo alusão às nefastas consequências
que advieram do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro
de 1968, entre as quais cita expressamente a cassação de
ministros do Supremo, instiga os membros da Corte a prenderem o general Eduardo Villas Bôas, de modo a provocar
uma ruptura institucional”, aponta Medeiros.

Salvo pelo Senado em 2017, Aécio vota por prisão de deputado bolsonarista
Brasília (AE) - Salvo pelo plenário em 2017, quando
havia sido afastado do mandato de senador pelo Supremo
T ribunal Federal (STF), o atual deputado Aécio Neves
( PSDB-MG) votou nesta sexta-feira, dia 19, a favor de
m anter a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ),
determinada pela Corte.
Há três anos, o então senador Aécio era beneficiado pelo
plenário da Casa, numa situação semelhante à que ocorreu
agora com Silveira. Na ocasião, o Senado teve de referendar e acabou derrubando - uma medida cautelar de afastamento
d o mandato de Aécio. Tudo porque a Primeira Turma do
S upremo havia suspendido as funções parlamentares do
tucano e determinado o seu recolhimento domiciliar noturno.
Aécio foi delatado no escândalo da JBS por recebimento de
R $ 2 milhões em propina. Ele negou irregularidades e se
disse vítima de “armação”.
À época, ao ter o mandato salvo pelos colegas, Aécio disse
que a decisão do plenário “garantiu a plenitude da representação popular” e “restabeleceu os princípios essenciais de um
Estado democrático”. No ano seguinte, o Supremo o tornou

réu por obstrução da Justiça e corrupção passiva, acatando
denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).
No caso de Silveira, porém, Aécio seguiu a orientação do
PSDB. Mas nem todos da bancada agiram assim. Deputados
com trânsito no governo Jair Bolsonaro, como Pedro Cunha
L inha (PB), Lucas Redecker (RS) e Daniel Trzeciak (RS),
contrariaram a orientação partidária e deram votos a favor
da libertação de Silveira.
Traições às orientações de bancada também ocorreram
em partidos como DEM, Cidadania, Republicanos, MDB, PSB,
Progressistas, PSD e PDT, entre outros. Na maior parte dos
casos, os deputados alinhados ao Palácio do Planalto não
seguiram a orientação. Houve também ausências: ré acusada
de mandar matar o marido, a deputada Flordelis (PSD-RJ)
não votou, assim como o novo ministro da Cidadania, João
Roma (Republicanos-BA).
O líder do governo, Ricardo Barros (Progressistas-PR), e
o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP, filho do presidente,
confirmaram o voto a favor da libertação de Silveira, como
anunciaram antes.

OS “PANDEMIALS” – JOVENS DE 15 A 24 ANOS ESTÃO IMERSOS NUM PROFUNDO DESENCANTO
•Luís
•
Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

A dam Smith (1723 – 1790), foi um filósofo,
e scritor e economista britânico nascido na
E scócia. Cresceu e se desenvolveu no século
XVII, considerado o Século das Luzes. É o pai
da economia moderna, e, é considerado o mais
importante teórico do liberalismo econômico. É
dele a frase: “Não é da benevolência do padeiro,
do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que
saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em
promover seu auto-interesse”.
Dados do Relatório de Riscos Globais de 2021
do Fórum Econômico Mundial aponta que os nossos jovens estão cada vez mais desiludidos, e, isto
é um risco para nosso futuro como planeta. No
Relatório, a desilusão dos jovens aparece como
a principal ameaça global negligenciada e cujos
r eflexos sentiremos nos próximos dois anos.
Uma geração assustada diante do desemprego
crescente, dos cenários ambiental, econômico e
p olítico instáveis, principalmente no Brasil. A
grande preocupação mundial é: como oferecer
otimismo e confiança aos jovens diante da desigualdade de oportunidades escancarada pela
covid-19?
No mundo, 13,6% dos jovens estão sem emprego. No Brasil, são 36%. Todavia, o desemprego
é uma das causas da desilusão. Paralelo a isso,
os jovens sofrem os efeitos da crise econômica
global, o agravamento das condições climáticas,
s ociais, de educação e da desigualdade, tanto
de gênero quanto intergeracional e econômica.
Desde 2008 (primeira crise global deste século),
as políticas fiscais aumentaram essas diferenças,
p romovendo prosperidade de forma desequilibrada. Infelizmente, o Relatório aponta o mesmo
fenômeno neste início de 2021, com os muito ricos
concentrando ainda mais suas riquezas.
M ilhões de jovens por todo o planeta, sem
acesso a internet, ficaram fora da sala de aula
em 2020, e, é bem provável que fiquem também
neste ano de 2021. As perspectivas não são boas
para o retorno das aulas presenciais, sobretudo
nas escolas públicas. No Brasil, o número de excluídos digitais é imensamente maior. Esse fato,
por si só, agrava as desigualdades e aprofunda
a lacuna tecnológica. O que acontecerá com essa

g eração se não receber a atenção necessária
agora? Certamente ocuparão lugares cada mais
longe do topo da pirâmide social. É preciso agir
com rapidez e eficiência para mitigar o problema.
P recisamos do ímpeto e da ousadia juvenil
para evoluir. Como apresentar um novo cenário
ao jovem? Como engajar o jovem para construir
o futuro? O Relatório do Fórum Econômico nos
diz que durante a pandemia, 80% dos jovens no
mundo declararam que houve uma deterioração
da saúde mental. Com sentimentos misturados
de raiva, frustração, medo e apatia. Precisam de
ajuda psicológica. Outro caminho, mencionado no
Relatório, é oferecer instrumentos, pela educação e pelo treinamento, para que se reconectem
c om seu potencial. Dessa forma, ocorrerá a
evolução pessoal e da empregabilidade.
É preciso investir em habilidades para atuar
diante do mundo em transformação. Os jovens
e stão chegando ao mercado num momento
d e obsolescência tecnológica, acelerada pela
p andemia. Enxergar essa curva é o primeiro
passo para rever a forma de absorção dos jovens
e direcionar seu treinamento e crescimento
profissionais dentro dessas novas realidades, a
partir do “escaneamento do horizonte”. Ou seja,
mapear seriamente onde haverá maior demanda
de mão de obra no futuro e formar pessoas para
atuar no novo, já construído a partir do presente,
aponta o Relatório.
Adam Smith “acreditava que o grande segredo
d a educação consistia em orientar a vaidade
para os objetivos certos”. Creio que, em meio à
crise global, para dar ânimo, confiança e esperança aos jovens, o governo tenha que investir
n a formação profissionalizante, incentivar a
contratação e o treinamento, bem como liderar as
mudanças para que ocorram de forma estruturada, oferecendo opções de qualificação conectadas
com as novas dimensões do futuro, cada vez mais
digitais, verdes e humanas. Eis o desafio!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
‘Semana que vem teremos
mais’, diz Bolsonaro sobre
mudanças na Petrobras
O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, 20,
q ue mais mudanças virão na semana que vem, após
a nunciar ontem a indicação do general da reserva
J oaquim Silva e Luna para ocupar a presidência da
Petrobras, no lugar de Roberto Castello Branco, em
meio à insatisfação com a política de preços da estatal.
“Se a imprensa está preocupada com a troca de ontem,
semana que vem teremos mais”, disse, sem entra em
d etalhes, durante discurso na Cerimônia de Entrada
dos Novos Alunos da Escola Preparatória de Cadetes
do Exército (EsPCEx), em Campinas (SP). Em referência à indicação para troca de comando na Petrobras,
Bolsonaro disse que, como governante, precisa “trocar
as peças que, porventura, não estão dando certo”. “Problemas hoje temos e tenho que decidir, assim como vocês
militares, rapidamente. Pior do que decisão mal tomada
é uma indecisão”, afirmou, sem citar nominalmente a
Petrobras em nenhum momento.
D urante o discurso, o presidente ainda disse que,
se tudo dependesse dele, “não seria esse o regime que
e stamos vivendo”. “Eu representou a democracia no
B rasil, nunca a imprensa teve tratamento tão cortês
como o meu. Se não acham, é porque não estão acostumados para ouvir a verdade. Juntamente com as Forças
Armadas e as instituições, tudo faremos para cumprir
a Constituição e para fazer com que a democracia
funcione.”

Ministro Guedes diz que
vai compensar isenção
O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu
a interlocutores que a decisão do presidente Jair
Bolsonaro de zerar os tributos federais sobre o diesel
e o gás de cozinha será acompanhada de medidas
p ara compensar a perda de receitas, como exige da
L ei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sinalização
é importante porque vem depois de Bolsonaro flertar
c om uma flexibilização da LRF para dispensar essa
c ontrapartida, o que poderia fragilizar ainda mais
a s contas e abrir a porteira para novas benesses. A
garantia de compensação e o respeito à LRF têm sido
c obrados inclusive internamente. Técnicos na área
econômica demonstram resistências em levar adiante
uma concessão de benefício no diesel e no GLP sem a
devida contrapartida, sobretudo num momento em que
a equipe encampa uma batalha com o Congresso para
conseguir a aprovação de medidas de ajuste fiscal para
ajudar a pagar a conta da crise da covid-19. Além disso,
qualquer suspeita de afronta às leis na implementação
da medida anunciada por Bolsonaro levaria técnicos a
responderem individualmente, com seus CPFs. Por isso,
ninguém quer assumir esse risco.
Na semana passada, o presidente havia indicado a
possibilidade de mudar a LRF para destravar a medida,
que é um aceno aos caminhoneiros, grupo que integra
a base de apoiadores de Bolsonaro.

TJ proíbe provas de
laçada de bezerro
A 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, do Tribunal
de Justiça de São Paulo, confirmou decisão de primeiro
grau que determinava a suspensão de provas de laçada
de bezerro em Avaré, na região de Bauru. A ação, que foi
protocolada pelo Ministério Público, argumentava que os
e ventos constituem maus-tratos aos animais e defendia
que eles deixassem de ocorrer. A prefeitura do município
e a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto
d e Milha (ABQM) recorreram dizendo que a prática é
amparada por lei federal e que trata-se de manifestação
de cunho cultural e esportivo.
N a apelação, os réus sustentam que são adotadas
m edidas de segurança para evitar que os bezerros se
machuquem e que a acusação do MP não constituía prova
c abal de que os animais sofram devido à realização da
prática. O desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro
rejeitou a argumentação e ressaltou que somente o fato
d e os bezerros serem enlaçados, derrubados ao chão e
i mpedidos de correr já demonstram descuido com eles.
Ruy Cavalheiro ponderou que ‘no conflito entre normas de
direitos fundamentais - manifestação cultural e proteção
a os animais/ao meio ambiente - deve-se interpretar de
maneira mais favorável à proteção ao meio ambiente’. Ele
a inda acrescentou que deve ser evitada ‘toda ação que
possa implicar em lesão, considerando-se que nem toda
lesão corporal é externa e imediatamente percebida’
O magistrado também refutou a ideia de que as provas
d evem ser preservadas a título de manutenção de um
costume.

Charge

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de Fevereiro de 2021

Cidades

A3

editoria@ilustrado.com.br

II FIQUE DE OLHO

Alerta: como saber se o seu CPF foi usado
por terceiros e evitar problemas futuros
Os recentes vazamentos
de dados de consumidores
acenderam o alerta. Desde
o mês passado, episódios
d e divulgação em mass a expuseram na internet
i nformações financeiras
d e milhões de brasileiros
e abriram caminho para
golpes virtuais.
De posse de dados pess oais, criminosos enviam
c ontas falsas de telefone
e de televisão por assinatura por e-mail, com nome
c ompleto e endereço, por
exemplo. Nesse caso, basta
o consumidor entrar diretamente no site da operadora
e verificar a situação, sem
a cessar nenhum link suspeito.
O utros golpes podem
t razer prejuízos reais,
q uando terceiros usam
o s dados para abrir cont as bancárias, chaves Pix
e fazer empréstimos em
seu nome. No entanto, um
s istema desenvolvido pelo
Banco Central (BC) permite
a o cidadão precaver-se
contra fraudes ao consultar
a situação financeira.

 Vazamentos
N o vazamento mais
g rave, foram expostas informações de mais de 220
m ilhões de brasileiros, vivos e mortos.
Ao todo, foram divulgados 37 bases de dados que

3 . O sistema fornecerá
u ma frase de segurança,
que precisa ser copiada.
4 . O usuário deverá
abrir, em outra aba do nav egador, o site do banco
informado anteriormente.
5 . Na página do banco,
b asta buscar pela opção
“Registrato” e colar a frase
d e segurança. O sistema
pedirá a senha de seis dígitos da conta corrente. Caso
n ão faça o procedimento
em até 48 horas, o cliente
deve gerar uma nova frase
de segurança no site do BC.
6 . Após validar a frase
d e segurança no site do

banco, o usuário deve retornar ao site do BC e concluir
o cadastramento, clicando
no botão “Próximo”.
7. No site do BC, o cliente
d eve digitar novamente o
C PF, a frase de segurança
e selecionar a instituição
f inanceira. Em seguida, a
página pedirá para informar
um endereço de e-mail e criar
uma senha de oito dígitos.
8. Basta rolar a página
e clicar no botão “Concluir
c redenciamento”. Caso
o procedimento dê certo,
aparecerá uma janela pop
- up com a opção “Acessar
Registrato”.

Consulta
Pelo sistema do Banco Central é possível descobrir se seus dados estão sendo usados
indevidamente

abrangem nome, Cadastro
de Pessoa Física (CPF), endereço, foto, score (pontuação, em inglês) de crédito,
renda, situação na Receita
Federal e no Instituto Nac ional do Seguro Social
(INSS).
U m caminho para cont ornar a situação é o Reg istrato, sistema do BC
q ue fornece um extrato
d as informações de uma
p essoa com instituições
financeiras.

A ferramenta permite
a consulta online do hist órico de pessoa física
o u jurídica em bancos
e financeiras. Entre as
i nformações que podem
s er levantadas, estão a
abertura de contas bancár ias (ativas ou inativas),
d ívidas (liquidadas ou
e m aberto) e envios de
dinheiro para o exterior.
S aiba como entrar no
sistema Registrato. O processo tem várias etapas.

Cadastro
1 . O cidadão deve credenciar-se no site do Banco
Central. É preciso fornecer
CPF, data de nascimento e
primeiro nome da mãe.
2 . No mesmo site, o
usuário deve informar um
banco em que tenha conta
para validar o cadastro. O
B anco Central comparará
a s informações prestadas
c om a base de dados da
instituição financeira.


1 . Concluído o cadastro, o cidadão pode
e ntrar no site do Registrato e consultar o
h istórico de relacionamento com instituições
financeiras. Basta usar o CPF e a senha criada
anteriormente para fazer o login.
2 . A página do Registrato oferecerá as
opções “Meus endividamentos”, “Meus relacionamentos financeiros” e “Minhas operações de
câmbio”. Em cada um desses painéis é possível
gerar um relatório.
3. É preciso aceitar os termos de responsabilidade em cada painel. A tela exibirá todos
os relatórios gerados nos últimos seis meses.
4. Se o cliente quiser, pode baixar o relatório
de operações cambiais em arquivo PDF, mas o
arquivo leva até dois dias úteis para ser oferecido pelo Registrato.

Neste domingo
Procon de Umuarama alerta sobre
tem PAS e vestibular reajuste nos preços dos combustíveis
EAD da UEM
Umuarama - Mais de 25
mil candidatos farão neste
domingo (21), no período
da tarde, as provas da 1ª,
2 ª e 3ª etapa do Process o de Avaliação Seriada
( PAS) e Vestibular EAD
da UEM.
Os concorrentes deverão verificar com antecedência seu local de prova
n o cartão informativo,
d isponível no menu do
c andidato (www.vestibul ar.uem.br) para evitar
dúvidas e aglomerações. A
entrada nas salas de provas será permitida das 13h
às 13h50, mediante apres entação do documento
d e identificação original,
com foto e em bom estado
de conservação.
Documentos
Não serão aceitos os
seguintes documentos:
c ertidão de nasciment o, certidão de casamento, título de eleitor,
C arteira Nacional de
H abilitação sem foto,
c arteira de estudante,
c arteira funcional de
n atureza pública ou
p rivada, protocolo de
r equerimento de exp edição de qualquer
t ipo de documento e
q uaisquer documentos em meio eletrônico.
No caso de candidatos
com documentos recent emente extraviados,
f urtados ou roubados,
ele somente terá acesso à sala de provas se
a presentar o Boletim
d e Ocorrência Policial
(BO) impresso original,
com registro detalhado
da ocorrência, expedido
há, no máximo, 30 dias.

Provas
A s provas serão
a plicadas em Maringá,
A pucarana, Campo Mour ão, Cascavel, Cianorte,
G oioerê, Ivaiporã, Paran avaí, Loanda, Londrina
e Umuarama.
O resultado do PAS
etapas 1, 2 e 3 será divulgado no dia 07 de maio. Do
vestibular EAD, no dia 1°
de abril.
Protocolo
A presidente da Comissão Central do Vestibular
U nificado (CVU), Maria
Raquel Marçal Natali, exp lica que serão tomadas
d iversas medidas de seg urança aprovadas pela
S ecretaria de Saúde do
E stado do Paraná. “Pela
necessidade de distanciam ento entre os candidatos, a ocupação das salas
será de 50%. Também será
disponibilizado álcool 70%
em gel nas dependências
d os locais de aplicação
d as provas; o candidato
d everá levar sua própria
garrafinha de água transp arente, pois não será
permitido o uso de bebedouros, como também não
será permitido o consumo
de alimentos”, explica.
O protocolo ainda prevê
a obrigatoriedade da utilização de máscara durante
t odo o tempo em que o
c andidato permanecer
n a instituição. Ele dever á portar uma máscara
reserva que será trocada
após 2 horas de início da
prova. Conforme o edital,
o candidato também dev erá levar sua caneta de
tinta cor azul-escuro e de
corpo transparente.

Umuarama - Conforme amplamente divulgad o pela mídia, a Petrobras anunciou na última
q uinta-feira (18) mais
um aumento nos preços
d a gasolina e do óleo
diesel. A expectativa era
d e que o reajuste fosse
r epassado ao consumidor de acordo com a reposição de estoques, com
os novos valores. Porém,
h á relatos que alguns
p ostos de combustíveis
em Umuarama aumentaram os preços de forma
i mediata, mesmo com
estoque antigo adquirido
antes do reajuste.
A comercialização do
c ombustível que estava
e m estoque com aplicaç ão imediata do novo
r eajuste ao consumidor
f inal pode caracterizar
prática abusiva, passível
d e sanção administrativ a. O Procon de Umuarama está averiguando a
situação e, se fato, ocorreu tal prática, processos
administrativos poderão
ser instaurados.
“ O aumento é legal,
p ois foi instituído pela
própria Petrobras. O que
precisamos considerar é
se a comercialização do
estoque antigo está sendo
realizada com o reajuste,
o que pode configurar a
p rática abusiva contida
no art. 39, V, do Código de
Defesa do Consumidor”,
e xplicou o coordenador
João Paulo Souza Oliveira, secretário municipal

de Proteção e Defesa do
Consumidor.
A o se deparar com
essa situação, o consumidor pode fazer a denúncia
diretamente ao Procon do
m unicípio. É imprescind ível que guarde a nota
f iscal da compra para
a puração dos fatos. Em
2 021 já foram autorizad os quatro reajustes de
p reço pela Petrobras,
t otalizando uma alta de

3 4,79% da gasolina nas
refinarias.
T odo início de mês
o Procon realiza uma
pesquisa e disponibiliza
a o consumidor os preç os dos combustíveis
( etanol, diesel comum e
S 10, gasolina comum e
a ditivada) coletados em
todos os postos de Umuarama. Em outra pesquisa
são informados também,
mensalmente, os preços

p raticados pelos distrib uidores de GLP (o gás
de cozinha).
P ara o consumidor
que se sentir lesado, o horário de atendimento do
P rocon Umuarama é de
segunda a sexta, das 9h
às 16h, e o agendamento
p ode ser realizado pessoalmente, pelo telefone
(44) 3621-5600 ou através
do e-mail procon@umuarama.pr.gov.br.
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Verificação da pavimentação na praça do Jangada. Prefeito Juninho, primeira-dama Rafaela
e vice Minoru, vereadores e secretários

Visita no complexo educacional escola e creche

ISEDE E DISTRITOS

Prefeito, equipe e vereadores de
Cafezal do Sul vistoriam obras

Cafezal do Sul - Seguindo o que fez ao longo
da sua primeira gestão e
continuando agora, após
a reeleição, neste segundo
mandato, o prefeito de Cafezal do Sul, Mário Junio
Kazuo da Silva, o Juninho, e
sua equipe mantém a rotina
de acompanhar de perto o
andamento das obras no
município.
E, no meio da semana
que passou, o prefeito Juninho, a primeira-dama
Rafaela, o vice-prefeito Minoru, os nove vereadores:
Eliton, Beto, Lapinha, Xula,
Jeová, João Paulo, Carlão,
Aguinaldo Sena e Marta,
incluindo também os secretários municipais Taka,
Elton e Cláudia visitaram
as obras em andamento no
município e distritos.
Sob a orientação do engenheiro Luiz Eduardo,

eles receberam informações atualizadas sobre o
desenvolvimento dos trabalhos em cada obra.
A visita começou na sede
do município em Cafezal do
Sul pelo complexo escolar
e creche com previsão de
inauguração ainda para
este ano. Depois foram até
a construção da capela
mortuária.
Na sequência, seguiram
para o distrito de Jangada
para visitar a pavimentação
em torno da Praça Paulo
Stanisoski e a construção
de 10 casas populares para
famílias em situação de vulnerabilidade. Depois, seguiram até as obras de tubulação realizadas com recursos
próprios, e também nas ruas
Curitiba com a rua Rio Azul
que estão entre as mais de
20 ruas pavimentadas no
distrito de Guaiporã. Antes,

Comitiva no barracão de reciclagem no Parque Industrial

Visita nas 10 casas populares em construção no distrito de Jangada

a equipe passou pelo terreno industrial que já possui
água, luz e um barracão em
construção.
“Essas são obras aguardadas há muito tempo pela
população, é importante
continuarmos trabalhando
juntos para que elas se
concretizem e beneficiem
o maior número possível
de pessoas”, explicou Juninho. O prefeito também
destacou a importância
das parcerias firmadas
pela administração municipal com os governos
estadual e federal, o que
está ajudando o município
a fazer mais investimentos.
E citou também a união
entre Executivo, Legislativo
e a sociedade de Cafezal do
Sul que é muito positiva e
está resultando em muitos
ganhos para toda a comunidade do município.

Comitiva na Rua Curitiba, uma das mais de 20 ruas pavimentadas em Guaiporã

Assinada ordem de serviço para casas populares em Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Oeste - A
Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Oeste, por
meio da prefeita Helena
Bertoco, da Secretaria
Municipal de Assistência
Social e da Secretaria
Municipal de Planejamento, deu ordem de
serviço nesta sexta-feira
para a construção de 2
unidades habitacionais
e um modulo sanitário,
para atender 3 famílias
que encontram-se em estado de vulnerabilidade e
situação de risco.

A assinatura da ordem de serviço aconteceu
no Paço Municipal. O
empresário Joel paccor
Junior da construtora
Paccor e Bertozzi LTDA,
vencedora do certame,
também compareceu à
solenidade.
A construção das casas e do modulo sanitário será realizada com
recursos do Fundo Municipal de Habitação, e
as moradias serão entregues no prazo 6 meses. O
valor total da obra será

de R$128.194,29.
A prefeita Helena reafirmou o compromisso
com as famílias em situação de vulnerabilidade.
“Cuidar da vida do munícipe é o mais importante
na nossa gestão. A nossa
prioridade é resgatar a
dignidade de famílias”,
disse.
Em breve, o Município
entregará outras unidades habitacionais que
estão em fase de início
de obras, já autorizadas
pela Cohapar.

Prefeita Helena Bertoco e outras autoridades durante a assinatura do documento
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Jovem é agredida e
mantida em carcere
privado por
namorado em motel

Uma jovem de 19 anos
foi agredida verbalmente
e fisicamente e ainda
mantida em cárcere privado dentro do quarto de
um motel por seu namorado, segundo a Polícia
Militar. O crime foi a 1
hora deste sábado (20)
em um estabelecimento
as margens da PR-323,
em Umuarama.

Socorro
Outros usuários escutaram os gritos de pedido
de socorro e acionaram
a PM. O agressor, um
homem de 21 anos, foi
preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.
Este é o segundo caso de
agressão e cárcere privado entre companheiros
registrado essa semana
pela Polícia Militar em
Umuarama.
Desespero
Segundo a Polícia Militar, quando os policiais
chegaram até o quarto foi
possível de imediato ver
as marcas de hematomas

no corpo da mulher além
de seu estado emocional
de desespero. Os policiais
ela contou que a discussão começou por causa
de uma mensagem visualizada em seu celular e
que o namorado acreditou que estivesse sendo
traído, segundo a PM.

Agressão
O homem então teria
começado a agredir a
jovem, chegou a arremessar uma lata de cerveja
na vítima e a impediu de
sair do quarto, segundo a
PM. Os policiais o agressor teria confirmado que
a briga começou por causa da mensagem mas não
se manifestou acerca da
agressão.
Cárcere privado
Na quinta-feira (18) a
Polícia Militar já havia libertado outra mulher, esta
de 46 anos, que foi mantida
presa dentro de um quarto
em sua casa pelo companheiro de 26 anos.
Segundo a Polícia Militar uma denúncia via 190

informou que um homem
teria trancado sua convivente dentro do quarto,
em uma residência na
rua Paranapanema. No
local em contato com a
vítima ela relatou que seu
convivente teria saído
de casa por volta das 21
horas do dia anterior e
retornou as 05 horas do
dia seguinte.
Trancada
Ainda segundo relatos
da vítima para a Polícia
Militar, ela teria saído
para trabalhar e ao retornar por volta das 10 horas
foi até o quarto conversar
com seu companheiro, o
qual começou a dar tapas
em sua perna. Quando a
vítima teria pedido para
o homem parar, ele teria
desferido um tapa em seu
rosto, segundo a PM.
Segundo a PM, a mulher contou que entrou
em luta corporal com o
companheiro que a trancou dentro do banheiro
para que os filhos da
vítima não interferissem
na discussão.

editoria@ilustrado.com.br
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Homem é preso com arma e drogas
no Parque das Jabuticabeiras
Um homem de 30 anos
foi preso em flagrante
acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de armas durante a noite desta
sexta-feira (19), na rua
das Avencas, no Parque
das Jabuticabeiras, em
Umuarama. Na residência
do suspeito os policiais
encontraram 215 gramas
de maconha e uma pistola
765 com numeração raspada e carregada com 7
munições calibre 32 e R$

50,00 em dinheiro.
Segundo a PM, denúncias davam conta de que um
homem moreno e usando
alargadores realizava o
tráfico de drogas na rua
das Avencas. Uma equipe
da Rotam foi até o local
e encontraram o suspeito
juntamente com um segundo homem.
De acordo com a PM com
os dois homens nada foi
encontrado, mas que teria
sido possível sentir um

forte cheiro de maconha.
Ao verificar a documentação dos dois foi possível
ver que havia passagens
anteriores por tráfico e
que usualmente agiam escondendo a droga dentro
de casa.
A mãe do suspeito teria permitido a entrada
dos policiais em sua casa
e no quarto foi encontrado
dentro de um guarda-roupas a arma, a droga e o
dinheiro.
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Conscientização é o melhor instrumento
para afastar e livrar as pessoas das drogas
Neste sábado (20)
foi o Dia Nacional de
Combate às Drogas e ao
Alcoolismo. A data ganha importância ainda
maior diante do aumento registrado no consumo dessas substâncias
durante a pandemia
do novo coronavírus,
provocado pelo distanciamento social.
Abuso
Uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas),
realizada no ano passado, mostra que 35%
dos adultos, na faixa
etária dos 30 aos 39
anos de idade, fizeram
uso exagerado de álcool,
o que levou a Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomendar que
os países limitassem a
venda de bebidas alcoólicas.
Drogas e álcool
A psiquiatra Janine
Veiga, professora da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC Rio), ressaltou a importância do
dia 20 de fevereiro para
conscientizar as pessoas sobre os malefícios
do abuso de drogas e
álcool, que tem crescido
na pandemia também
pela falta de interação
entre as pessoas e pela
falta de lazer. “As pessoas perderam seus empregos, os estudantes
deixaram de estudar”,
disse.
Malefícios
Janine Veiga avaliou
que os maiores malefícios são provocados pelo
aumento do consumo
do álcool. “O alcoólico
apresenta prejuízos nas
esferas pessoal, social e
profissional. Além disso,
o alcoolismo traz duas
graves consequências,
que são a intoxicação
alcoólica e a abstinência
alcoólica”.
Tanto uma como a
outra situação são consideradas emergências
e passam a trazer o
prejuízo para a esfera
física, explicou a médica. Como envolvem

Pesquisa da Opas em 2020, mostra que 35% dos adultos, na faixa etária dos 30 aos 39 anos de idade, fizeram uso exagerado de álcool desde o inicio da pandemia0

PREVENÇÃO
O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Antonio
Geraldo da Silva, disse que para
conscientizar as pessoas dos malefícios do consumo de produtos como
drogas e álcool, é preciso “trabalhar,
efetivamente, com a promoção da
saúde e a prevenção de doenças incansavelmente, em todas as mídias.
Este trabalho deve ser realizado
juntamente com o governo federal,
através das secretarias envolvidas”.
Desde 2011, a ABP desenvolve
campanha permanente contra o uso
de álcool e drogas, intitulada “Craque
que é craque não usa crack”. Antonio
Geraldo da Silva disse que o álcool,
embora seja considerado uma droga
lícita, reúne no Brasil em torno de 25
milhões a 30 milhões de alcoólatras.
“A campanha nossa trata da cons-

patologias clínicas, elas
requerem hospitalização e podem, inclusive,
levar à morte.
Conscientização
“Por isso é importante essa conscientização”. Na clínica de
tratamento de dependentes químicos onde
também trabalha, loca-

cientização das pessoas durante 365
dias por ano. A gente não para de falar
sobre isso”.
O titular da entidade admitiu que o
tratamento de dependentes químicos
requer a formação de uma rede de
proteção que envolva a família. “O
tratamento de dependentes químicos,
em geral, requer a participação da
família, requer a construção de uma
rede de proteção. Para tanto, faz se necessário trabalhar tanto as questões
médicas quanto as não médicas neste
momento. Por isso, a importância
de, inicialmente, construir um plano
terapêutico com o envolvimento de
toda estrutura médica e, após a alta,
incluirmos todo o aparelho social que
deve ser envolvido de forma direta
para atender as pessoas que tratam
de dependências químicas”.

lizada na zona oeste do
Rio de Janeiro, Janine
Veiga informou que é
realizado um trabalho
multiprofissional, onde
se aplica o Programa
de 12 Passos, além de
acompanhamento terapêutico e psicológico e
atividade física.
Segundo ela, o programa está fundamen-

tado na recuperação
do paciente em princípios espirituais, possibilitando a ele autoconhecimento, crença
em um poder superior,
confiança no outro, reformulação de hábitos
saudáveis e, também,
exercitar o perdão e a
responsabilidade.
Jovens
Também durante a
pandemia foi percebido
incremento do número
de jovens consumindo
álcool. De acordo com
pesquisa canadense,
o percentual subiu de
28,6% para 30,1%. A
psiquiatra Janine Veiga
chamou atenção para o
fato de o álcool ser não
ser considerado uma
droga ilícita e ser de fácil obtenção, com baixo
custo, muitas vezes.
Roleta russa
Assim, muitos jovens,
que ainda não têm essa
conscientização da dependência, ficam presas fáceis do alcoolismo. “Algumas pessoas
conseguem usar tanto
álcool como drogas ocasionalmente, de forma
recreativa, diferente
daquelas que têm uma
predisposição genética

à dependência. Esses jovens, quando fazem uso,
perdem o controle. É
uma roleta russa”, disse
ainda a psiquiatra. Janine indicou que o jovem
que tiver predisposição
à dependência não vai
mais conseguir sair do
círculo vicioso de uso,
fissura, abstinência e
retorno ao uso de droga
ou álcool.
Campanha
O psicólogo Guilherme Campanhã, do
Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e
Drogas (Caps AD) Jardim Ângela, destacou a
importância de campanha de conscientização
para a população sobre
os malefícios dessas
substâncias.
“Uma campanha deste tipo chama a atenção
para uma problemáti-

ca recorrente, que nos
acompanha todos os
dias”, afirmou. O CAPS
AD é gerenciado pelo
Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim
(Cejam), em parceria
com a Prefeitura Municipal de São Paulo.
Falar sobre
drogas
Segundo o psicólogo,
dedicar um dia para
falar sobre as drogas
“possibilita repensar
nossa relação com as
substâncias psicoativas e promover maior
consciência no papel
que elas ocupam na vida
de todos”. Avaliou que
o aumento no consumo
de álcool e drogas é
motivado, em especial,
por uma tentativa de
enfrentar as incertezas
e mudanças provocadas
pela pandemia.

Tabaco
A Fundação do Câncer aproveitou o dia dedicado
ao combate às drogas e ao alcoolismo para reforçar
os perigos de uma droga legalizada, que é o tabaco.“Ela é legalizada, mas causa dependência como
diversas outras drogas ilícitas”, alertou o médico
Luiz Augusto Maltoni, diretor-executivo da instituição. Encontrado facilmente em bancas de jornais,
postos de gasolina e no comércio em geral, o cigarro
contém nicotina e outras substâncias tóxicas. Maltoni reforçou que a nicotina causa dependência.
“É viciante. Isso precisa ser levado em conta.
Nosso país passa, como todas as nações, por um
momento no qual a vigilância epidemiológica está
voltada para a covid-19. É crucial, porém, que aqueles que atuam em áreas estratégicas para o controle
da epidemia do tabagismo sigam buscando medidas
que evitem o aumento do consumo de tabaco, que,
aliás, é fator de risco para a covid-19”, disse.
Para reduzir o consumo de cigarro, a Fundação
do Câncer sugere algumas medidas, entre as quais
o aumento de impostos sobre o produto, investir
em campanhas, proibir propagandas em locais de
venda e padronizar os maços de cigarro, de modo que
fiquem menos chamativos para os consumidores.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)
revelam que o tabaco mata mais de oito milhões de
pessoas por ano e mais de sete milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco. “O custo
anual do tabagismo para sociedade brasileira é, em
média, de R$ 57 bilhões. Enquanto isso, segundo informação mais recente do Observatório Nacional da
Política de Controle do Tabaco, do Instituto Nacional
de Câncer (INCA), a arrecadação fiscal total pela
venda de produtos de tabaco e derivados alcançou,
em 2015, o valor aproximado a R$ 13 bilhões”, disse
Maltoni.
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Especialidade da estomaterapia muda a
vida dos pacientes com feridas crônicas
U muarama – Uma esp ecialidade da enfermag em pouco conhecida, a
e stomaterapia é fundam ental para a qualidad e de vida dos pacientes
com estomias, feridas que
a presentam dificuldade
para cicatrizar, além dos
q ue contam com quadro
d e incontinência anal e
urinária. Os profissionais
d edicados a esta área
a tuam tanto no intuito
d e prevenção, quanto no
aspecto terapêutico e reabilitação.
Para Cleusa Aparecida Gutierre, a atuação da
e nfermeira estomaterapeuta, Andréia Cavalcante, do Hospital Uopeccan
de Umuarama, foi fundamental para a retomada
d a sua vida, após um
acidente de trânsito. Com
f ratura na tíbia, Cleusa
passou por uma cirurgia
e devido a situação da
pele queimada no asfalto,
o nde permaneceu caída
n o dia do acidente, ela
apresentou complicações
para fechar a ferida. “Ao
ver a situação da minha
p erna fiquei com medo,
só tive segurança quando
a Andréia chegou. Após
a intervenção dela, com ecei a apresentar mel horas. Foi bem difícil”,
ressaltou.
C om a exposição da
placa colocada na cirurgia
para corrigir a fratura do
o sso, a ferida de Cleusa
G utierre levou mais de
100 dias para cicatrizar e
segundo a entrevistada, se
n ão fosse o atendimento
especializado da estomat erapeuta o período de
r ecuperação seria muito
m aior. “É uma vitória.
Para quem viu minha situação dá para falar que
eu renasci. Estou praticamente recuperada, voltei a
t rabalhar esta semana”,
disse.
A enfermeira estomaterapeuta Andréia, explicou
q ue a estomaterapia é
uma especialidade da área

A enfermeira Andréia Cavalcante e a paciente Cleusa Aparecida Gutierre relatam suas experiências

no processo de cicatrização”, explicou.
A inda segundo a especialista, as feridas não
fecham por vários fatores
e por isso a causa precisa
s er estudada. “Se a ferida não fecha o problema
d e base não está sendo
r esolvido. Desta forma,
não adianta passar pomad a ou apelar para curas
m ilagrosas. Entre os fat ores que prejudicam a
recuperação do paciente é
a diabetes, problemas circulatórios, entre outros”,
alertou Andréia.
A tuando também no
Andréia Cavalcante mostra a ferida de Cleusa Gutierre já fechada

de enfermagem, destinada
a o cuidados especializad os e personalizados de
p acientes com estomias
( procedimento cirúrgico
p ara comunicação entre
o órgão interno e o exterior), feridas agudas e crônicas, fístulas, cateteres e
drenos. Da mesma forma,
pacientes que apresentam

q uadro de incontinência
anal e urinária.
A tuando em parceria
com os médicos do Hospital Uopeccan de Umuaram a, Andréia Cavalcante,
a inda ressaltou que a
e stomaterapia não é só
u ma troca de curativo, a
e specialidade exige do

profissional um olhar clín ico e cientifico para o
caso de cada paciente. “O
profissional pode prevenir
p ossíveis complicações,
como também, fazer escolhas assertivas, como qual
procedimento e prescrição
de material a ser aplicado,
e ntre outros fatores que
geram um ganho de tempo

REINTEGRAÇÃO
A lém de Cleusa, outro caso relembrado
p or Andréia foi de um paciente que estava a
mais de um ano com uma ferida aberta, “Ele
chegou sem perspectiva de cura, mas a cada
troca de curativo sua lesão estava menor. Ver a
alegria do paciente que voltou a sonhar, em ter
esperança é realmente gratificante”, finalizou
a entrevistada.

Saúde incentiva doação
de sangue antes de receber
vacina contra a Covid-19

Governadores querem comprar
vacina direto com laboratórios

E nquanto dá seguimento ao Plano Nacional
d e Operacionalização
d a Vacinação contra a
C ovid-19, o Ministério
d a Saúde incentiva que
os brasileiros doem sangue no hemocentro mais
p róximo antes de serem
v acinados. O apelo mais
r ecente surge pelo imp edimento temporário
p ara que aqueles que
receberam certos tipos de
vacinas compareçam aos
locais de doação.
O tempo de inaptidão
existe porque o micro-org anismo da imunização,
a inda que na forma aten uada, ainda circula por
u m período determinado
no sangue do doador. Em
caso de pacientes imunoss uprimidos, há um risco
de o receptor desenvolver
a doença para a qual o
doador foi vacinado.
O imunizante produzido
pelo Instituto Butantan em
parceria com o laboratório
c hinês Sinovac funciona
c om vírus inativado, de
m odo que o período de

U m grupo de govern adores anunciou nesta
s exta-feira, 19, que tent ará realizar compra de
vacinas contra a covid-19
d iretamente com os laboratórios. A decisão foi
a nunciada pelo govern ador do Piauí, Wellington Dias (PT), que disse
c ontar com o apoio de
o utros 16 governadores.
Um ofício foi enviado ao
I nstituto Butantan para
c onhecer o cronograma
e a capacidade de produção.
“ Nossa responsabil idade é garantir mais
v acinas para imunizar
a população mais cedo.
N ossa meta é alcançar
25% da população imunizada em abril. É isso que
vai reduzir hospitalização
e óbito. É isso que vai salvar vidas”, disse Dias em
vídeo divulgado pela sua
a ssessoria de imprensa.
A té esta sexta-feira, o
B rasil havia vacinado

inaptidão temporária é de
48 horas após cada dose.
O tempo de inaptidão para
as pessoas que receberam
o imunizante da AstraZen eca/Oxford, produzido
n o Brasil pela Fundação
O swaldo Cruz (Fiocruz),
é de sete dias após cada
d ose. Esse prazo ocorre
p orque essa vacina, que
u tiliza outros vetores virais e tecnologias com uso
d e RNA, são novidades
t ecnológicas e ainda não
possuem previsão na port aria que regulamenta a
doação de sangue.
A pandemia causou
q ueda na doação de sang ue. Com menos pessoas
e m circulação nas ruas,
o Ministério da Saúde
r egistrou diminuição de
doadores nos hemocentros
que, em 2020, variou entre
15% e 20%.
A tualmente, a taxa de
doação de sangue voluntária da população brasileira
é de 1,6%, número que está
d entro do preconizado
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS).

5 ,7 milhões de pessoas,
o que representa 2,7% da
população total.
Estados

Segundo Dias, a decis ão de buscar alternativas para o fornecimento
de vacinas foi comunicada ao Ministério da Saúd e, que teria aberto a
p ossibilidade de reemb olsar os Estados pela
a quisição. Aprovaram a
c ompra direta das vacinas os Estados do Piauí,
E spírito Santo, Amapá,
Pará, Rio Grande do Sul,
A mazonas, Paraíba, Paraná, Ceará, Mato Grosso
do Sul, Goiás, Maranhão,
Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Acre e Bahia.
Pressão

O governo federal vive
pressão dos Estados para
e ntrega de mais doses.
A trasos no cronograma
têm feito capitais avaliarem a interrupção da apli-

c onsultório Excellence
C are (44 98444-7527),
n a rua Doutor Camargo
e m Umuarama, Andréia
f inaliza ressaltando que
a especialidade leva qualidade de vida ao pacient e com necessidades de
a tendimento pela especialidade. “Podemos dizer
q ue o estomaterapeuta
é um profissional capaz
d e desenvolver o racioc ínio clínico e científico,
objetivando a escolha de
m étodos e técnicas em
p rol da recuperação do
p aciente e desta forma,
r einserindo-os na sociedade precocemente”, noticiou.

c ação da vacina. Nesta
sexta-feira, o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello,
disse a prefeitos que não
s erá mais preciso reter
m etade dos lotes disponíveis até a aplicação da
s egunda dose do imuniz ante, dando a garantia
d e que haverá doses no
p razo para a outra injeç ão. A nova orientação
p assaria a valer a part ir do dia 23 deste mês,
quando o governo federal
e spera receber mais 4,7
milhões de vacinas.
Vacina

Um ofício assinado por
Dias em nome do Fórum
N acional de Governadores foi enviado ao diretor
d o Instituto Butantan,
Dimas Covas, nesta sexta-feira, 19. Nele, o governador pede acesso a um
c ronograma detalhado
d e entrega de vacinas e
s olicita informações sobre a capacidade máxima

de produção e requisitos
necessários para aument ar o volume de entrega
de doses.
“ Pleiteio ainda que o
I nstituto Butantan, por
i ntermédio de sua reconhecida capacidade, viabilize, caso seja possível,
alternativas para a vacin ação no País, obtendo
mais doses de imunizant es além dos já contrat ados, com o propósito
d e antecipar, para data
anterior a julho deste ano,
a previsão de produção de
I FAs no Brasil”, escreve
Dias no ofício. Ele reforça
que o instituto pode contar com apoio financeiro
dos Estados.
Negociação

Além do contato com o
Butantan, o grupo informou que tentará negociar
c om a AstraZeneca. As
negociações devem seguir
as regras do Plano Nacional de Imunizações.

A8

Esportes

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de Fevereiro de 2021

editoria@ilustrado.com.br

IBRASILEIRÃO

Inter quer a vitória sobre o Flamengo
para ser campeão brasileiro após 41 anos
Porto Alegre (AE) - O
Internacional não quer saber de definição do título
apenas na última rodada
e pretende surpreender o
Flamengo, às 16 horas deste
domingo, no Maracanã,
para voltar a conquistar o
Brasileirão após 41 anos.
A vitória garante o quarto
título da principal competição nacional aos gaúchos,
de maneira antecipada.
Dos gigantes do país,
apenas o Atlético-MG tem
um jejum maior na espera
do título. Os mineiros ganharam em 1971. Os gaúchos não são campeões
desde 1979 e tentam ser o
primeiro time fora do Sudeste a erguer a taça nos pontos
corridos, iniciados em 2003.
Dois cariocas são as
armas do Inter para a obtenção da conquista no
Maracanã: o técnico Abel
Braga, que ainda não digeriu a conturbada saída
do Flamengo em 2019, e o
meia Patrick, de volta após
cumprir suspensão diante
do Vasco.
O armador, que mesmo
sendo carioca jamais defendeu um clube do estado, é o
“motor do Inter”. Com ele,
o líder ganhou oito vezes
longe de casa e buscará
repetir a bela campanha
como visitante para soltar

CLASSIFICAÇÃO
Internacional .......... 69
Flamengo............... 68
Atlético MG ............ 62
São Paulo .............. 63
Fluminense ............ 60
Palmeiras............... 57
Grêmio ................... 56
Santos ................... 53
Athletico PR ........... 50
Corinthians ............ 49
Bragantino ............. 49
Ceará ..................... 46
Atlético GO ............ 46
Sport ...................... 42
Fortaleza................ 41
Bahia ..................... 38
Vasco ..................... 37
Goiás ..................... 36
Coritiba .................. 31
Botafogo ................ 24

Jogos da rodada
Domingo

Flamengo X Inter
Corinthians X Vasco
Sport X Atlético MG
Santos X Fluminense
Grêmio X Athletico PR
Goiás X Bragantino

Segunda-feira

Palmeiras X Atlético GO
Botafogo X São Paulo

OBS: Não estão incluídos os pontos dos
dois jogos deste sábado

A última rodada
quinta-feira terá os
seguintes jogos,
todos às 21h30:
São Paulo X Flamengo
Inter X Corinthians
Atlético MG X Palmeiras
Fluminense X Fortaleza
Vasco X Goiás
Bragantino X Grêmio
Bahia X Santos
Athletico PR X Sport
Ceará X Botafogo
Atlético GO X Coritiba

o grito de campeão.
A confiança é grande.
“Com empate não termina
o campeonato. Sabemos
que temos esse resultado a
nosso favor e vamos tentar
pontuar fora, algo que fizemos o campeonato todo”,
afirmou o meia.
Abel conhece bem o atual
elenco do Flamengo. Espera

tirar vantagem disso e também tenta mostrar que não
está “acabado e desatualizado” para o futebol como
muitos chegaram a apontá
-lo. Ainda magoado, seria
sua resposta aos críticos.
Para a “decisão”, ele
terá Patrick de volta e o
clube vai depositar a multa
de R$ 1 milhão para Rodi-

Equipe gaúcha quer garantir o título neste domingo

nei jogar. Por outro lado,
Cuesta cumpre suspensão.
Abel já não tinha Moledo,
machucado. A zaga deve
contar com Zé Gabriel e
Lucas Ribeiro. Nada que
preocupe pois ambos já
atuaram em boa parte da
competição.
Além de todo o clima de
decisão que cerca o confron-

to, ele ganhou um toque de
pimenta com declaração
polêmica de João Patrício
Herrmann, vice de futebol do Internacional, que
acredita em vitória caso
não haja “interferência” da
arbitragem
“Espero que o árbitro
(apita o paulista Raphael
Claus) não nos atrapalhe,

que a arbitragem não seja
um caos como foi contra o
Vasco. Tenho certeza que 11
contra 11, temos toda a condição de voltar do Maracanã
com os 3 pontos.”
O Inter tem 69 pontos
diante de 68 do Flamengo.
No segundo turno, os gaúchos lideram com 34, diante
de 33 dos cariocas.

Por vaga na Libertadores, Flamengo busca ganhar para ter vantagem na última rodada
Corinthians precisa vencer
o Vasco e secar rivais
São Paulo (AE) - Com
chances remotas de ir à Libertadores, o Corinthians
encara o desesperado
Vasco, que vem de três
derrotas consecutivas e
luta para fugir da zona de
rebaixamento. O jogo será
neste domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena,
pela penúltima rodada do
Campeonato Brasileiro.
A derrota no clássico
para o Santos no meio da
semana deixou por um fio
a possibilidade de a equipe
terminar na oitava colocação, a última que garante um
lugar no torneio continental.
E para conseguir isso, além
de vencer os dois jogos que
faltam, precisa também que
o Santos não ganhe nenhuma de suas partidas e que
o Athletico-PR empate pelo
menos uma.
O Corinthians é o atual
décimo colocado com 49
pontos, o Athletico é o
nono, com 50, e o Santos,
o oitavo, com 53. Ou seja,
se a equipe da Vila Belmiro somar três pontos em
um dos jogos acabam as
possibilidades de o time
de Vagner Mancini ir à
Libertadores.
Caso o Santos empate as
partidas contra Fluminense e Bahia e o Corinthians
vença as duas partidas
(o outro adversário será

o Internacional), ambos
ficarão com 55 pontos, mas
time da capital paulista
garante o oitavo lugar por
ficar com mais vitórias 15
a 14.
Depois da última derrota, Mancini tentou manter
a esperança. "Ainda temos
chance, vamos brigar muito até o final, mas é óbvio
que ficou mais difícil. Eu
acredito ainda, são seis
pontos em disputa, assim
como o Corinthians, Santos e Athletico-PR têm
jogos difíceis. Nesta fase do
campeonato, todo mundo
briga por alguma coisa. É
importante a gente manter
o entusiasmo. Só pelo fato
de vestir essa camisa você
tem a obrigação de brigar
por todos os pontos até o
final da disputa."
Para tentar cumprir
essa missão quase impossível, o Corinthians contará com um importante reforço. Fagner está de volta
após cumprir suspensão.
Cazares, que entrou no
segundo tempo da última
partida, também deve começar entre os titulares no
lugar de Araos.
Em compensação, o volante Gabriel ficará de fora
após sofrer lesão muscular.
A principal dúvida está no
comando do ataque, entre
Leo Natel e Jô.

Rio (AE) - O Brasileirão
por pontos corridos jamais
chegou à penúltima rodada
com um confronto direto entre os postulantes ao título.
Neste domingo, às 16 horas,
Flamengo e Internacional
se enfrentam no Maracanã
para "decidir" quem ficará
com a mão na taça. Os cariocas querem fazer valer
o mando de campo para
adiarem a final e terem
vantagem na última rodada
Com um ponto a menos
do que os gaúchos, o Flamengo tem obrigação de

ganhar para não precisar
torcer para o Corinthians
na rodada decisiva. Uma
derrota custa o título. Assim como na conquista de
2009, há a chance de assumir a liderança justamente
na penúltima rodada. E os
flamenguistas se agarram
nessa coincidência para
tentarem se aproximar do
bicampeonato.
"Ter a oportunidade de
fazer história com a camisa do Flamengo é um
privilégio. Nós temos de
usar esse privilégio como

motivação pra nos dedicar
cada vez mais," afirma o capitão Diego, que mais uma
vez atuará como primeiro
volante.
William Arão fraturou o
dedo do pé e deve ser o único desfalque do Flamengo
na "decisão" do Maracanã.
Ele vinha atuando na zaga,
ao lado de Rodrigo Caio.
Gustavo Henrique deve
atuar na defesa.
No mais, Rogério Ceni
segue apostando no quarteto ofensivo que recolocou o
time na luta pela taça: Éver-

ton Ribeiro, Arrascaeta,
Bruno Henrique e Gabriel.
A ordem é sufocar o Inter
no Maracanã. E ter atenção
nos contragolpes para não
ser surpreendido.
O Flamengo não quer
chegar à última rodada
fora da liderança. Pois teria
de ganhar do São Paulo,
quinta-feira, no Morumbi, e torcer para o Inter
tropeçar no Corinthians.
Caso triunfe neste domingo,
também terá de vencer, mas
dessa vez, para confirmar a
conquista.

Santos tenta se garantir como “último”
brasileiro na edição 2021 da Libertadores
São Paulo (AE) - O Santos chorou muito a perda
do título da Libertadores.
Voltar à competição virou
questão de honra e a classificação pode vir neste
domingo. Vitória sobre o
Fluminense, às 18h15, aliada a um tropeço do Athletico-PR na visita ao Grêmio,
e a equipe da Baixada garantirá, ao menos, a oitava
posição e a presença nas
fases preliminares.
Depois de ganhar do
Corinthians, por 1 a 0,
quarta-feira, o Santos fez
uma enorme festa e Cuca
até foi questionado se era
para tanto. O treinador
explicou que para ele, dei-

xar o clube com vaga na
competição sul-americana
era um prêmio para fechar
a boa passagem pelo clube.
Ganhando o clássico o
objetivo ficou "bem encaminhado".
Cuca sai após o Brasileirão e quer deixar
algo a comemorar após
frustrações na Copa do
Brasil e na decisão da
Libertadores. Voltar à
competição, será um prêmio de consolação. "A
gente ainda tem duas
partidas difíceis antes do
fim da temporada, começando pelo Fluminense. O
nosso principal objetivo é
classificar a equipe para

a Libertadores e vamos
lutar com unhas e dentes
para que a gente possa
fazer outro grande jogo e
garantir essa vaga", enfatiza o lateral-direito Pará.
Apesar de mostrar confiança na classificação, o
jogador não acha que será
fácil. O lateral sabe da força do rival deste domingo
e pede atenção. "Tem tudo
para ser um grande jogo.
Do lado do Fluminense
tem jogadores de qualidade, jogadores de seleção
e consagrados e a gente
respeita muito", analisa.
"Mas jogaremos em casa e
faremos o melhor em busca
de mais uma vitória."

Após entrar no intervalo e jogar por apenas 17 minutos no clássico, voltando
a sentir dores musculares
na coxa, Soteldo é a grande
incógnita para este domingo. A chance de o venezuelano atuar é mínima. Ivonei
e Jean Mota disputam sua
vaga, com o meia saindo
com certa vantagem após o
jovem da base ir mal diante
do Corinthians.
Seria a única mudança
em relação ao time que
venceu na quarta-feira.
O zagueiro Laércio ainda
não retorna e o trio ofensivo com Marinho, Marcos
Leonardo e Lucas Braga
está mantido

Com 4 baixas, Athletico-PR visita Grêmio para seguir sonhando com a Libertadores
Curitiba (AE) - Com 50
pontos, em posição intermediária na tabela, mas
ainda de olho em uma vaga
na próxima Copa Libertadores, o Athletico-PR
enfrenta o Grêmio, às 18h15
deste domingo, em Porto Alegre, pela penúltima
rodada do Campeonato
Brasileiro.
Para este confronto, os
visitantes seguem sem poder
contar com o lateral-esquer-

do Márcio Azevedo (lesão
no joelho), o volante Erick
(lesão na coxa) e os meias
Fernando Canesin (estiramento muscular) e Lucho
González (lesão no joelho).
"É importante voltar.
Ainda vou levar um tempo
para me recondicionar fisicamente, recuperar o ritmo.
Mas só de estar treinando
junto com o grupo já fico
muito feliz", declarou Erick,
que, assim como Márcio

Azevedo, entrou em fase
de transição, mas só deve
voltar a jogar na próxima
temporada.
Mesmo podendo manter
a escalação que anotou 2
a 1 sobre o Atlético-GO, no
último domingo, o técnico
Paulo Autuori pode dar
uma chance ao meia Christian, buscando reforçar
o sistema de marcação.
Vitinho iria para o banco
de reservas.

No 1º turno deu Grêmio na Arena da Baixada

Umuarama Ilustrado

Imobiliário

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de Fevereiro de 2021

B1

Variedades

B2

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de Fevereiro de 2021

Meninos de sucesso

Foto: Julia Lemmertz
/ Arquivo GB Imagem
1) Como se chamavam os pais da atriz
Julia Lemmertz?
a) Lilian Lemmertz
e José Lewgoy
b) Lilian Lemmertz
e Paulo Goulart
c) Lilian Lemmertz e Linneu Dias
d) Lilian Lemmertz e Walmor Chagas

Protagonista

Marina Ruy Barbosa será a protagonista da série “Rio
Connection”, uma coprodução da Globoplay com a Sony
Pictures. Assim, a atriz volta à cena em produções inéditas, após dois anos afastada da telinha, apesar de ela
ter aparecido na reprise da novela “Totalmente Demais”.
Neste novo trabalho, Marina interpretará uma moça que
se envolve com o tráfico de drogas.

Divertida

Marília Mendonça postou vídeo gravado em seu closet
no qual ela aparece dançando um funk do MC Levin. Além
da alegria da cantora, os seguidores da artista puderam
conferir o resultado das mudanças de hábitos alimentares,
conforme ela mesma contou. O seu corpo está bem mais
magro.

O destino da personagem

Julianne Trevisol falou sobre o desfecho de sua personagem Nidana, em “Gênesis”, que uma vilã sem limites.
A atriz acredita que não haverá redenção para Nidana e
que no decorrer da trama, a revolta da criada de Amat
(Branca Messina) só aumentará, assim como as maldades
por ela praticadas.

Surpresa romântica

2) Quem interpretou a personagem Alice, em "Corpo
a Corpo"?
a) Luana Piovani
b) Tânia Alves
c) Dina Sfat
d) Luiza Thomé
3) Qual desses cantores brasileiros ganhou o prêmio
Grammy em 1998?
a) Caetano Veloso
b) Gilberto Gil
c) Milton Nascimento
d) Chico Buarque
4) Na novela "Laços de Família", qual era a profissão
de Capitu, personagem vivida por Giovanna Antonelli?
a) Dançarina
b) Stripper
c) Garota de programa
d) Dona de motel
5) Quem fez par romântico com a atriz Vera Holtz
em "Fera Ferida"?
a) Paulo Gorgulho
b) Juca de Oliveira
c) Lima Duarte
d) José Wilker
(RESPOSTAS: 1-C / 2-D / 3-C / 4-C /5-B)

Wesley Safadão levou sua mulher, Thyane Dantas, para
um passeio de lancha e durante o trajeto ela foi surpreendida com uma apresentação musical em outra lancha que
parou próxima à embarcação deles. O casal está passando
alguns dias em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, e
o cantor fez questão de homenagear a amada e comemorar
o aniversário dela de 30 anos.

Casados

Os cantores Mirella e Dynho Alves se casaram numa
cerimônia realizada num badalado resort localizado em
Cancún, no México. Ela usou um vestido luxuoso, com
direito a cauda de três metros, e todo bordado em cristais
Swarovski. Lindo! A cerimônia foi realizada em um jardim
tendo a praia ao fundo.

Na praia

Gabi Martins e Tierry
aproveitaram o sol e o
mar numa das praias da
Barra da Tijuca, no Rio
de Janeiro. E quem viu
conta que o casal não
economizou no romantismo, protagonizando
cenas de beijos e carinhos explícitos.

Priorizando a
carreira artística

A atriz Jesuela Moro
tem 16 anos e decidiu
priorizar os cursos de
teatro e artes cênicas,
deixando para mais
tarde a faculdade de
Medicina. Ela estreou
na carreira de atriz na
novela “A Vida da Gente”, em 2011, interpretando a menina Júlia e
contracenando principalmente com Fernanda
Vasconcellos, Marjorie
Estiano e Rafael Cardoso. Lembrando que a
partir de 01 de março, a
Globo reapresentará o
folhetim.

Cabelo novo

A influenciadora Nah
Cardoso surpreendeu
ao aparecer com visual
novo. Os cabelos estão
castanhos claros e bem
iluminados. Ela declarou que fez questão de
renovar as energias e
por isso mudou os cabelos.

Cuidando dela mesma

Day Mesquita está de férias desde que encerrou
o seu trabalho na novela “Amor Sem Igual”, na qual
fez a Poderosa. Agora, a atriz pretende se dedicar
ao autocuidado, priorizando a sua alimentação, e
retomar as aulas de Inglês e Espanhol. No entanto,
a artista não tem a intenção de ficar muito tempo
longe da telinha, sendo que retornará brevemente
ao trabalho. É esperar e conferir.

O programa “Eliana” que vai ao ar na tarde de hoje, no
SBT, traz no palco um dos maiores fenômenos da Internet:
o grupo Fundo de Quintal OFC. Os garotos do agreste
do Maranhão já conquistaram mais de 100 milhões de
visualizações com suas paródias divertidas feitas com
instrumentos musicais usados e improvisados com latas e
materiais reciclados. Com simplicidade e humildade, eles
foram curtidos e compartilhados por famosos como Anitta,
Luisa Sonza, Whindersson Nunes, Tirullipa e muitos outros. E ainda, Eliana mostrará como eles vivem no pacato
vilarejo de Centro dos Rodrigues, na zona rural de Santo
Antônio dos Lopes, interior do Maranhão.

Na festa de aniversário

Ana Paula Siebert mostrou alguns momentos da comemoração do aniversário de dois aninhos de Chiara e
Sienna, netinhas de seu marido, o empresário Roberto
Justus. As crianças, Rafaella, filha de Ticiane Pinheiro,
e Vicky, filha de Ana Paula, foram convidadas especiais e
usaram vestidos idênticos, estampados com flores. Apesar
de ter sido uma festa pequena, somente para familiares,
não faltou animação.

E falando em Roberto Justus...

Recentemente, a família de Roberto Justus comemorou
também a chegada de Stella, netinha do empresário. A
bebê é fruto do casamento do filho de Justus, com a atriz
Fran Fischer. Roberto Justus mostrou sua alegria com o
nascimento da netinha numa rede social.

Filmes

(PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM AVISO
PRÉVIO)
Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar
(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) 12h30,
na Globo, EUA, 2017. Direção de Joachim Rønning; Espen
Sandberg. Com Javier Bardem, Johnny Depp, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites. O capitão Salazar é a nova pedra no
sapato do capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de
piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos
os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow
precisa encontrar o tridente de Poseidon, que dá ao seu dono
o poder de controlar o mar.
Homem-Aranha 2
(Spider-Man 2) 13h15, na Record, EUA, 2004. Direção
de Sam Raimi. Com Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James
Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris, J.K. Simmons. A
vida dupla de Peter Parker está cada vez mais difícil. Tentando equilibrar o combate ao crime como Homem-Aranha
e as demandas de sua vida “civil”, Peter não consegue parar
em um emprego fixo, está com dificuldades financeiras e
sofre para continuar no curso de física na Universidade de
Columbia. Além disso, sua amada, Mary Jane, está comprometida com outro e seu melhor amigo, Harry Osborn, culpa o
Homem-Aranha pelo assassinato de seu pai. No limite, Peter
desiste de seus poderes. Porém, enquanto isso, uma nova
ameaça surge: depois que ver seu experimento nuclear dar
errado, terminando com uma explosão que mata sua esposa,
o cientista Otto Octavius se transforma no perigoso Doutor
Octopus, um ciborgue com tentáculos de metal.
Maze Runner: Prova de Fogo
(Maze Runner: The Scorch Trials) 23h35, na Globo, EUA,
2015. Direção de Wes Ball. Com Thomas Brodie-Sangster, Ki
Hong Lee, Dylan O'brien, Rosa Salazar, Kaya Scodelario. Após
escapar do labirinto, Thomas e os garotos que o acompanharam em sua fuga da clareira precisam agora lidar com uma
realidade bem diferente: a superfície da Terra foi queimada
pelo sol e eles precisam lidar com criaturas disformes chamadas cranks, que desejam devorá-los vivos.
Con Air - A Rota da Fuga
(Con Air) 01h15, na Globo, EUA, 1997. Direção de Simon
West. Com Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve
Buscemi, Ving Rhames, Monica Potter. Um prisioneiro em
liberdade condicional pega carona em um voo que transporta
os piores criminosos do país. Mas, quando este grupo toma
o controle do avião e planeja sair do país, ele não diz que
está livre e, sim, que ainda tem quinze anos para cumprir,
para poder ser aceito entre os psicopatas diversos e tentar
reverter à situação.
Uma Família de Fantasmas
(The Great Ghost Rescue) 02h15, na Bandeirantes, Grã
-Bretanha, 2011. Direção de Yann Samuell. Com Georgia
Groome, Emma Fielding. Humphrey Craggyford é o caçula de
uma família fantasmagórica que procura um novo lar. Assim
como eles, os fantasmas do mundo todo também vivem a
mesma situação, e alguns já estão desaparecendo.

Áries
Tudo segue tranquilo em seu dia
e você só precisa manter as suas
conquistas. Diplomacia é o segredo
nas relações da amizade e familiares,
sem contar nas relações amorosas.

Libra
Reserve o período das 16 horas até
às 20 horas, aproximadamente, para
enfrentar e resolver situações emperradas. Tenha atitude. Não fique passivo. Evite criar atritos desnecessários.

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

Escorpião
Mantenha um ritmo otimista e avance
sem parar, porém não passe por cima
de ninguém. No amor, se conseguiu
chegar ao entendimento, cultive o
clima positivo.

Gêmeos
Você tem alguns desafios pela frente
que poderá resolver facilmente com
sua inteligência. O primeiro passo
é definir as prioridades, ordenar a
agenda e programar as iniciativas.

Sagitário
Não fique em cima do muro, tome uma
decisão e assuma as consequências.
No amor leve com charme e leveza
a relação. Aproveite para entrar em
contato com pessoas interessantes.

Câncer
Hoje é um dia favorável para a organização; você, prudente canceriano,
estará à vontade para exigir ordem e
responsabilidade nos compromissos.
Tire algumas horas para relaxar
e curtir.

Capricórnio
Redobre a sua atenção ao falar com
seus familiares. Cuidado para não
criar atritos e estragar o dia, que tem
tudo para ser maravilhoso. Seja sempre sincero com seu amor.

Leão
Nada de pressa! A ordem é planejar
nos mínimos detalhes antes de agir.
Contenha-se para ter sucesso nos
seus empreendimentos. À noite será
boa para momentos com a família.
Virgem
O período pede coerência, ordem e
lógica. Você só quer saber de paz e
amor. Cuidado com a falta de atenção
para não negligenciar algo muito
importante para sua vida.

Aquário
Poderá estar se sentindo todo-poderoso, coeso e em harmonia com seus
pensamentos e emoções. Pessoas
do sexo oposto poderão te dar sábios
conselhos e ótimas dicas.
Peixes
No amor, é tempo de fortalecer o
vínculo, com receptividade e muito
aconchego. Neste domingo aproveite
para fazer um passeio romântico e
sonhar com o futuro.

Cidades
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IEMPREGOS

Processos seletivos do IBGE para o Censo
abrem quase 12 mil vagas no Paraná
O IBGE divulgou quinta-feira (18) dois editais
de Processos Se letiv o s
Simplificados (PSSs) para
os cargos de Recenseador,
Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS). Os
aprovados nos certames
serão contratados para
trabalharem no Censo Demográfico 2021.
O total de vagas destinadas ao Paraná é de 11.751,
sendo 10.431 para o cargo
de Recenseador, que exige
nível fundamental completo, e 1.320 para as funções
de nível médio, distribuídas da seguinte forma: 390
para ACM e 930 para ACS.
Para quase todos os municípios do Paraná haverá
vagas disponibilizadas nos
PSSs, mas entre os dez
mais populosos.
O vencimento é de R$
2.100,00 para o cargo de
Agente Censitário Municipal e de R$ 1.700,00 para
Agente Censitário Supervisor. Para o cargo de Recenseador, a remuneração
será por produtividade,
calculada com base em
critérios relacionados às
visitas aos domicílios (número de unidades visitadas, taxa de remuneração
dos setores censitários,
número de questionários
respondidos e número de
pessoas recenseadas).
O cargo de Recenseador
não exige horário fixo, mas
deve-se cumprir jornada
semanal de pelo menos
25 horas, que podem ser
distribuídas inclusive nos
feriados e finais de semana. Já os cargos de ACM e
ACS possuem jornada de 40
horas semanais.
O período de inscrições
é de 19 de fevereiro a 15
de março para os cargos
de ACM e ACS e de 23 de
fevereiro a 19 de março
para o cargo de Recenseador. A taxa de inscrição é
de R$ 25,77 para o cargo de
Recenseador e de R$ 39,49
para os cargos de ACM e
ACS. As insricções devem
ser feitas exclusivamente
no site do Cebraspe (www.
cebraspe.org.br/concursos).
A data da prova para os
cargos de ACM e ACS está
prevista para 18 de abril
e para o cargo de Recenseador em 25 de abril. As
provas serão realizadas em
todos os municípios em que
houver vagas. O resultado
final dos PSSs deve ser divulgado no dia 27 de maio.

ADIAMENTO
Com o adiamento do Censo para 2021 devido
à pandemia de Covid-19, os processos seletivos
para ACM, ACS e Recenseadores abertos em
2020 foram cancelados. Quem se inscreveu na
seleção do ano passado não está com a inscrição garantida para os processos seletivos deste
ano. É preciso fazer nova inscrição e pagar a
taxa para garantir a participação.
Desde maio do ano passado, os inscritos na
seleção cancelada podem solicitar o reembolso
da taxa de inscrição através da Central de
Atendimento do IBGE, pelo telefone 0800 721
8181. A ligação é gratuita.
Para o cargo de Recenseador, a convocação para
o treinamento e contratação está prevista para o
mês de julho de 2021. Para
essa função, o contrato tem
previsão de duração de
até 3 meses, podendo ser
prorrogado, com base nas
necessidades de conclusão
das atividades do Censo
e na disponibilidade de
recursos orçamentários.
Já para os cargos de ACM e
ACS, a previsão de contratação é para 31 de maio e
a duração do contrato é de
até 5 meses, podendo ser
prorrogado.

municípios brasileiros. São
ofertadas mais de 204 mil
vagas, sendo 181.898 para
o cargo de Recenseador,
16.959 para o cargo de
Agente Censitário Super-

visor e 5.450 para o cargo
de Agente Censitário Municipal.
O Recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por
meio de entrevistas com
os moradores. Em contato
direto com o público, ele
representa o IBGE para a
sociedade. O Agente Censitário Municipal (ACM) gerencia o Posto de Coleta e,
durante todo o trabalho do
Censo Demográfico 2021,
estará à frente de dois
tipos de ações: administrativas (que são relativas
ao controle e à gestão dos
recursos humanos e materiais do Posto de Coleta); e
técnico-operacionais, nas
quais desempenha o papel
de gestor de uma equipe
de Agentes Censitários
Supervisores e Recenseadores em que acompanhará

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Estado do Paraná
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Poder Legislativo Municipal, na forma estabelecida no § 4º do Art. 9º da Lei Complementar n.º 101/00 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, e, do § 5º do art. 36, da Lei Complementar 141/12, convida os munícipes de Alto Paraíso,
para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, que se realizará no dia 24 de fevereiro de 2021, às 19h00min, na Câmara
Municipal de Alto Paraíso, localizada na Rua Josué Baltazar Rodrigues, 1025, neste município de Alto Paraíso, como
seguem:
ORDEM DO DIA:
1.
AUDIÊNCIA PÚBLICA: inicio 19h00min
a)
Demonstrar e avaliar o cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo e da Avaliação do Plano
Municipal de Saúde ref. ao Terceiro Quadrimestre de 2020.
Câmara Municipal de Alto Paraíso – Pr., 20 de fevereiro de 2021.
LUIZ CARLOS DE ARAUJO
Presidente

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A DOS REIS SILVA ESTOFADOS CNPJ 29.297.312/0001-90 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia
para FABRICA DE MOVEIS a ser implantada NA AVENIDA INGA, 1366 - CENTRO - PEROBAL PR.

TREINAMENTO
Para o cargo de Recenseador haverá treinamento
de caráter eliminatório e
classificatório, cuja duração será de 5 dias, com carga horária de 8 horas diárias. O Treinamento será
composto por duas etapas:
autoinstrução e curso presencial. Ao final da etapa
presencial, o candidato
realizará o Teste Final do
Treinamento, cujo resultado será representado em
percentual de acertos. O
candidato que não obtiver
o mínimo de 50% de acertos e, pelo menos, 80% de
frequência no treinamento
será eliminado do processo
seletivo. Os candidatos
que alcançarem 80% de
frequência no treinamento
presencial farão jus a uma
ajuda de custo.
Números nacionais
e funções
dos cargos
Os PSSs do IBGE para
o Censo Demográfico 2021
são o maior evento do
gênero para contratação
de pessoal do país, com
vagas disponibilizadas
em praticamente todos os

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

EDITAL Nº 03
De 19/02/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021
Súmula: DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 01/2021.
A Presidente da Comissão Especial de Organização/Avaliação do PSS-Processo Seletivo Simplificado, aberto
através do Edital nº 01/2021, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria nº 62, de 21/01/2021:
RESOLVE
TORNAR PÚBLICO a classificação provisória dos candidatos do PSS-Processo Seletivo Simplificado, para os
cargos de Farmacêutico-NASF, Fisioterapeuta-NASF, Nutricionista NASF e Psicólogo-NASF, aplicados os
critérios de desempate conforme item 7.4 do Edital de Abertura como segue:
CARGO: FARMACÊUTICO-NASF
InsClassifiData de
N.º do
cri- Nome do Candidato
Pontos
Cação
Nasc.
Documento
ção
obtidos
17
1º
009 Solange Inês Sandri Ramos
066.630.129-83
15
2º
012 Juliana Zaguini de Oliveira
073.718.199-00
13
3º
003 Maria Luíza dos Santos
931.845.819-34
10
4º
001 Valter Lopes Filho
005.538.799-36
04/02/1982
10
5º
008 Luana Gobo Pessanha
047.468.339-74
03/09/1984
09
6º
002 Caroline Fernandes da Silva Braga
035.814.319-55
08
7º
011 Maiara Ritieli Santiago Roberti
089.485.069-51
07
8º
005 Jaqueline Vançato Silva
322.701.618-40
06
9º
004 Lindomar Shigueyuki Ito
995.520.439-72
02
10º
010 Thaís Arantes de Oliveira
080.681.919-76
0
11º
006 Viviane Ap. da Silva Granucci Spolador
016.302.879-62
01/02/1975
0
12º
007 Ana Caroline Ferraro Vivian
116.038.619-63
20/06/1999
CARGO: FISIOTERAPEUTA-NASF
InsClassifiData de
N.º do
cri- Nome do Candidato
Pontos
Cação
Nasc.
Documento
ção
obtidos
002

Marília de Dirceu Salmazo Lourenço Fabril

001 Kyana Martins Fattore
CARGO: NUTRICIONISTA-NASF
Inscri- Nome do Candidato
ção
002 Ana Paula da Silva
003 Andréia Passaglia Novais
001 Carolina Kuntzer Schemberger
004 Thamara Magaly Barboza Silva
005 Ricardo Fernandes de Souza
006 Gabriela Martins Ângelo
CARGO: PSICÓLOGO-NASF
Inscri- Nome do Candidato
ção
001 Fernanda Castelini Antunes

032.325.119-61
106.950.929-95
N.º do
Documento
052.216.549-46
006.117.399-17
042.183.349-19
067.250.099-05
069.199.749-75
093.696.319-09
N.º do
Documento
031.949.329-69

100.747.689-30
006 Gabriel Henrique da Silva Honório
045.800.729-36
005 João Carlos Gomes Fabrini
081.255.109-58
004 Nádia Alessandra da Silva
105.681.999-52
002 Kamila Moreira Scaco
418.211.038-23
009 Daiara Ferreira de Oliveira
092.932.369-66
007 Hortência Fagundes Fraire
071.294.049-90
003 Cínthya Camyla da Silva
089.768.499-06
010 Raquel Baleeiro Mantovani
066.421.221-27
008 Jacqueline da Silva Miranda
Douradina-PR, 19 de fevereiro de 2021
Adriana Batista Dalla Vecchia
Presidente da Comissão Especial de Organização/Avaliação

16
0

1º
2º

Data de
Pontos
Nasc.
obtidos
20
14
05/10/1979
14
15/03/1983
06
02
0
Pontos
obtidos
13
06
02
01
01
0
0
0
0
0

Data de
Nasc.

ClassifiCação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
ClassifiCação
1º

25/08/1992
04/06/1996
21/02/1992
21/10/1996
17/11/1996
05/03/1998
29/10/1998

12º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

e orientará a Coleta de
Dados.
O Agente Censitário
Supervisor (ACS) exerce
as tarefas de supervisão da
operação censitária, com
foco nas questões técnicas
de informática e adminis-

trativas. Está subordinado
ao Agente Censitário Municipal (ACM). Sua principal
função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar
os Recenseadores durante
a execução dos trabalhos
de campo.
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IBELEZA
I

Cuidado: Escolha o seu centro de beleza
com atenção pra evitar problemas
É verdade que estamos
em tempos de cuidados específicos contra o novo coronavírus, mas frequentar
um centro de beleza faz um
bem enorme ao visual e autoestima. É preciso prestar
atenção ao local escolhido
porque nem sempre os altos
preços é sinal de excelência
no serviço prestado e nos
cuidados quanto à higiene
e saúde. Assim, na hora de
escolher o centro de beleza,
ou popularmente “salão”, é
bom mesmo prestar atenção
em pequenos detalhes.

de evitar contaminação é
levar sempre um kit manicure, com seus próprios
materiais, no entanto devese enfatizar que as estufas
para esterilização também
são boas soluções para se
livrar do risco de doenças,
devido à alta temperatura.
Tem sido uma prática cada
vez mais frequente, o salão
oferecer os kits individuais
que ficam guardados no local
devidamente etiquetados
com o nome da cliente, ou
do cliente.

químicas, não é aconselhável
ficar durante muito tempo
em contato com o couro
cabeludo, ou corre o risco
de gerar uma dermatite de
contato. As escovas e pentes merecem atenção, pois
podem causar pediculoses,
como piolhos e lêndeas.
Para tentar impedir qualquer tipo de contágio entre
uma cliente e outra, alguns
salões de beleza já utilizam
materiais descartáveis e esterilizados, inclusive na depilação, manicure e pedicure.

Ceras

Uso individual

Prevenção
O primeiro desses “detalhes” é que obrigatoriamente
todos os funcionários deverão usar máscaras, item
fundamental na prevenção
a Covid-19. E obrigatoriamente os frequentadores do
local também deverão usar
máscaras. E mais, o álcool
em gel deve ser acessível a
todos.
A escolha dos utensílios
corretos, como alicates, toalhas, ceras e até a escova de
cabelo, deve ser feita com
muita atenção, pois quando
não higienizadas devidamente, essas ferramentas
podem ser verdadeiras inimigas da estética.

O mesmo se aplica às
ceras, que quando submetidas ao calor elevado não
transmitem perigo à cliente.
Caso contrário, a opção deve
ser pelas descartáveis; as
ceras frias jamais podem
ser reaproveitadas. É uma
questão de higiene íntima
mesmo, pois podem transmitir doenças de pele como
foliculite e micoses.

Outros cuidados como toalhas para uso individual, lençóis descartáveis ou protetores plásticos são providências
simples que ajudam bastante
na higienização e reduzem os
riscos de contaminação.
Na hora de escolher o
local onde você vai tratar
dos cabelos e unhas, e ainda
fazer os procedimentos de
estética facial e corporal,
fique atenta a estes detalhes.
É bom lembrar que a maioria
dos salões estão antenados
no problema da contaminação e se previnem usando
as estufas esterilizadoras
e materiais descartáveis.
Fique de olho! Da Redação
GB Edições

Cabelos

É muito prático frequentar local de beleza que ofereça serviços múltiplos, como cuidados
com as unhas, cabelos e corpo. Preste atenção que em tempos de pandemia de Covid-19 os
cuidados com a higiene devem ser redobrados / GB Imagem

Vilões
Segundo especialistas
em Dermatologia, o maior

vilão dos salões de beleza
ainda são os instrumentos
cortantes, como tesouras e
alicates, que podem trans-

mitir bactérias e vírus como
Hepatite B e C, além de HIV
e HTLV.
Assim, a melhor forma

E para quem não vive sem
colorir as madeixas, o cuidado a ser tomado deve ser
redobrado na hora de aplicação do produto. Por conter
formol e outras substâncias

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

Apartamento localizado no Residencial
Bela Vida, possuindo 45,66 de área privativa,
52,32 de área útil, sendo 2 quartos, 1 banheiro
social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga
de garagem. Além disso, o condomínio possui
playground, quadra poliesportiva e churrasqueira, localizado na Avenida Junqueira Freire,
Umuarama-PR. Valor R$ 120.000,00.
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.
Apartamento localizado no Edifício Montana,
a duas quadras da Unipar sede, possuindo
96,82m² de área útil, 67,74m² de área privativa,
contendo 3 quartos, 1 banheiro social, sala de
TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e 1 vaga de garagem. Excelente investimento para renda de aluguéis, localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 5300, Zona II,
Umuarama –PR. Valor 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!

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.

Residência em Alvenaria com área construída de
169,18m² contendo 02 suítes, 01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada, despensa, edícula, (Área Gourmet) com churrasqueira
com quarto e banheiro, garagem para 2 carros.
Terreno com área de 360m². O imóvel possui
excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, na Rua Montes Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor R$ 520.000,00.
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

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!

www.abdonecabreli.com.br

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.
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.

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$ 2.800.000,00

3056-6100

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 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.
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$ 450.000,00
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$ 750.000,00

Chácara contendo topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m² de largura (frente
para estrada) sendo toda piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com rede de irrigação para
toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com
Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais (semi novo), demais
formação de pastagem com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma residência de madeira
com aproximadamente 120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros do Distrito de
Serra dos Dourados e 1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.

Cidades
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Prefeitura retoma micropavimentação para
recuperar malha asfáltica nos bairros
Umuarama - A Prefeitura de Umuarama inicia
na próxima semana uma
nova etapa do programa
de micropavimentação,
que vai beneficiar diversas
ruas dos bairros Jardim
Kennedy, Novo Milênio e
Veneza. Equipes da Secretaria Municipal de Obras,
Planejamento Urbano,
Projetos Técnicos e Habitação iniciaram nesta
sexta-feira, 19, os serviços
preliminares como limpeza
do pavimento, correção de
imperfeições (tapa-buraco
e reperfilamento) e a poda
de árvores, preparando o
terreno para a aplicação do
material.
Nesta etapa, o serviço
começa pelos jardins Kennedy e Novo Milênio. Na
próxima quarta-feira, 24,
a microcamada de asfalto
será executada nas ruas
Maracanã e Morumbi; dia
25, na Rua Irmã Dorothy e
travessas Hana Primavesi
e José Sgobi; e dia 26, nas
ruas América, Helena Kolody e Olympe de Gouges.
As vias estarão bloqueadas ao tráfego durante
a realização do serviço.
“Por isso, orientamos aos
moradores que retirem
seus veículos de casa antes
do início da aplicação e

Novo tipo de pavimento é mais barato e ajuda a melhorar as vias

retornem apenas após a
secagem do material, utilizando vias transversais ou
paralelas para estacionar
ao longo do dia”, recomen-

da o secretário municipal
de Obras, Isamu Oshima.
Na próxima semana será
informada a programação
das ruas do Jardim Veneza,

onde o trabalho deve ser
executado durante quatro
dias.
A micropavimentação é
um procedimento rápido de

recuperação do pavimento
asfáltico, porém econômico
e duradouro, que vem sendo usada com sucesso em
diversas cidades do Paraná.

“O custo é bem reduzido,
na comparação com outros
processos (como reperfilamento e recapeamento), e
a durabilidade é estimada
em cinco anos ou mais, dependendo do tráfego da via
e da conservação”, explica
o prefeito Celso Pozzobom.
O trabalho é realizado em parceria entre a
Prefeitura de Umuarama
e o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação
e Desenvolvimento do Paraná (Cindepar), que tem
sede em Astorga. A mistura
aplicada ao pavimento é
composta por emulsão asfáltica, água, cal e pó de
pedra brita, em dosagens
definidas por normas técnicas criteriosas.
“Como a aplicação é
feita a frio, a secagem é
rápida – entre duas e três
horas, dependendo do sol,
as ruas podem ser liberadas para o tráfego. Esse é
um serviço que tem dado
muito certo. Começamos a
utilizá-lo em 2018 e até hoje
as ruas que receberam a
micropavimentação continuam em ótimas condições.
Nos locais atendidos, foi
o fim do tapa-buraco e da
necessidade constante de
manutenção da capa asfáltica”, completou o prefeito.

TCE-PR quer usar imagens de satélite Darlan Scalco abre Programa AMP/Sebrae
para fiscalizar obras públicas no Paraná em “Gestão inovadora de municípios”
O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná iniciou
negociações com o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações para utilizar
imagens de satélite na fiscalização de obras públicas. As primeiras diretrizes
da parceria foram debatidas na quinta-feira (18 de
fevereiro), pelo presidente
do TCE-PR, conselheiro Fabio Camargo, e o ministro,
Marcos Pontes. Também
participaram da reunião,
realizada por videconferência, os conselheiros Ivan
Bonilha e Ivens Linhares,
além de diretores e técnicos
dos dois órgãos.
“Estamos buscando
maneiras mais objetivas
e eficientes de fazer a fiscalização das obras no
Paraná, com o objetivo de
evitar mau uso do dinheiro
público e corrupção”, afirmou Camargo na abertura
do encontro. “Acredito que
conseguiremos isso com
o acesso em tempo real
a essas obras, por meio
de imagens de satélite.”
O presidente explicou à
equipe do ministério que o
TCE-PR não tem capacidade de acompanhar presencialmente as 3.600 obras
em andamento no Paraná,
especialmente neste momento, em que as viagens
das equipes de fiscalização
estão restritas, devido à
pandemia da Covid-19.
Segundo o conselheiro
Ivan Bonilha, vice-presidente do TCE-PR e presidente

do Instituto Rui Barbosa
(IRB), a parceria com o
governo federal poderá ser
estendida futuramente a
outros órgãos de controle
externo. Criado em 1973, o
IRB tem a função de atuar
no desenvolvimento científico e na capacitação do
Sistema Tribunais de Contas. “A possibilidade do uso
de aplicativos geoespaciais
pode melhorar a efetividade
de todo o sistema, especialmente na fiscalização de
obras”, afirmou Bonilha.
O conselheiro Ivens Linhares destacou que as
obras estão entre os principais meios de desvio de
dinheiro público. Citou como
exemplo o caso recente,
conhecido como Operação
Quadro Negro, que, com a
participação do TCE-PR,
apurou e puniu desvios de
aproximadamente R$ 100
milhões de obras de construção e reforma de escolas

estaduais no Paraná. “O que
se verificou ali foi o descompasso entre o andamento
das obras e os pagamentos”,
contou Linhares, superintendente da Sétima Inspetoria
de Controle Externo (7ª
ICE), unidade técnica do
TCE-PR que atuou nessa
fiscalização. “Ampliando a
possibilidade de fiscalização
concomitante, aumentamos
a oportunidade de prevenir
o dano.”
Diante dos relatos, o
ministro Marcos Pontes
colocou as ferramentas
tecnológicas da pasta à
disposição do TCE-PR.
Nessas possibilidades está
a utilização de imagens
do sistema de satélites
atualmente utilizado pelo
governo brasileiro. Ele antecipou que, no próximo dia
28, esse sistema ganhará o
reforço do Amazônia 1, que
será lançado ao espaço.

PRÓXIMO PASSO
A partir dessa reunião inicial, as equipes
técnicas do ministério e do TCE-PR negociarão
as bases da utilização dessa tecnologia. O diretor de Tecnologia da Informação do órgão de
controle paraense, Wellington Glass da Silva,
afirmou que, com a possiblidade de empregar
essas imagens, a fiscalização será facilitada,
já que o Tribunal possui um cadastro de todas
as obras públicas executadas no Paraná, com
coordenadas geográficas e informações sobre
seu estágio de execução, declaradas pelo órgão
responsável pela edificação.

Novo presidente do TCE-PR, Fábio Camargo, quer um tribunal mais próximo da comunidade

Ex-prefeito de Pérola, Darlan Scalco continua na liderança da AMP

Curitiba - O presidente
da AMP (Associação dos
Municípios do Paraná),
Darlan Scalco, participou hoje da abertura do
Programa AMP/Sebrae
em “Gestão inovadora de
municípios”, ocorrida por
meio de workshop que
abordou o tema “Mindset
ágil de gestão”. Criado
para capacitar servidores
públicos dos 399 municípios do Paraná, o programa é composto por
24 cursos - divididos em
6 grandes módulos -, é
100% on line e totalmente
gratuito.
Scalco fez um agradecimento ao Sebrae pela
parceria e destacou a
importância do projeto
para atualizar os servidores públicos, inclusive
porque o programa não
traz custos para as prefeituras. “Tenho a certeza de
que esta será a primeira
de muitas parcerias que
serão feitas entre a AMP
e o Sebrae com o objetivo
de treinar e capacitar os
servidores públicos municipais. Com isso, vamos
nos desenvolver mais e
melhorar o atendimento

à população”, comentou o
presidente da AMP.
O gerente da Unidade
de Ambiente e Negócios
Empresariais do Sebrae,
Luiz Antonio Rolim de
Moura, falou em nome do
superintendente da organização, Vitor Tioqueta.
Ele disse que os municípios são a célula-mater
do País e, por este motivo,
qualificar os servidores
e trabalhar o conceito
de inovação na gestão
pública é fundamental e
uma agenda prioritária.
“Parabenizo a AMP e todos os envolvidos nesta
parceria, que olha para o
futuro do Brasil por meio
dos nossos servidores
públicos”, disse. Ainda
de acordo com Moura, os
municípios vão superar a
crise do País treinando e
qualificando as pessoas,
com o apoio dos empresários e da sociedade.
Abertura
A abertura do workshop foi feita por Jean
Carlo de Paula, coordenador de projetos do Grupo
Educacional Pólis Civitas,
e teve ainda a presença do

palestrante, o professor
Rony Tschoeke. O modulo
1 do programa será desenvolvido até 16 de março.
Nele, serão realizados
quatro cursos: 1)Por que
eu vejo esse mundo? Sou
realizador ou reclamador?
A gente se acostuma, 2)O
domador, 3)Que tal desapegar? O próximo passo,
e 4)Luz verde: está dada
a largada. A Dinâmica
da vida. O módulo 1 terá
ainda dois workshops
online, ao vivo - um no
início e outro no final. Será
disponibilizado também
um webinar pelo professor
do módulo com duração de
40 minutos para discussão
e interação dos alunos. Ao
final, ocorrerá uma avaliação da aprendizagem
composta por 10 questões objetivas. O “Gestão
inovadora de municípios”
é parte do projeto “Desenvolve Paraná”, que
objetiva oferecer cursos,
palestras, seminários e
encontros sobre gestão
pública e empreendedorismo, em todas as regiões
do Estado, para acelerar o
desenvolvimento público
e privado dos municípios.
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Apoio do município garante silagem
para alimentação do gado no inverno
Umuarama - A Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de
Umuarama tem ajudado pequenos produtores rurais a desenvolver a produção
visando o aumento da
produtividade, a profissionalização da atividade e consequente
melhora na renda e na
qualidade de vida. Uma
dessas ações é o programa Pró-Leite, que
está sendo reformulado
para ter mais alcance e
resultados.
Dentro dessa iniciativa, o diretor de
Agricultura e Pecuária do município, José
Guilherme de Oliveira
Júnior, e a chefe da
Divisão de Produção
Animal, Sharon Karla
Luders Meza, visitaram
uma das propriedades
rurais onde o pecuarista está produzindo
silagem de milho com o
apoio da estrutura da
secretaria.
“Oferecemos implementos agrícolas, como
trator, vagões forrageiros e a máquina para
triturar a forrageira,
bem como o operador,

diretor, explicando que
as pastagens normalmente enfraquecem
devido à falta de chuvas
e às baixas temperaturas do inverno. Esse
período dura entre três
e quatro meses e, além
da silagem, é recomendado complementar a
alimentação com ração
servida no cocho.
Para Claudinei Borges, o apoio da Prefeitura faz toda a diferença.
Ele lembra que há três

anos produzia menos de
40 litros de leite por dia
com oito vacas. “Hoje,
com todo o suporte que
recebo do município,
pude aumentar meu
plantel para 18 vacas
e a produção saltou
para 350 litros/dia, com
duas ordenhas. Já tirei
mais de 400 litros/dia,
no pico da produção.
E com a aquisição de
mais algumas vacas,
quero chegar aos 500
litros/dia”, afirmou.

AJUDA DO PRÓ-LEITE

Produtor usa o milho para fazer silagem e garantir alimentação no inverno

além da orientação
técnica para os produtores. O Claudinei Borges, dono deste sítio,
é exemplo de alguém
que soube aproveitar
essa parceria e vem
conseguindo bons resultados”, afirmou o

José Guilherme.
O criador de gado
de leite plantou quatro
alqueires de milho para
garantir alimentação
ao rebanho nos meses
de inverno, quando as
pastagens não se desenvolvem o suficiente

para nutrir os animais.
“A silagem bem-feita,
compactada e coberta,
pode durar um ano ou
mais. Com essa dedicação, não vai faltar comida para o rebanho e a
produção de leite terá
continuidade”, disse o

O produtor conta que graças ao Pró-Leite,
recebeu insumos doados pelo município – como
adubo e calcário –, leitura da análise do solo,
curso de inseminação artificial, novilha de
raça, botijão de nitrogênio e sêmen bovino
de qualidade, resfriador para o leite e toda a
assistência técnica. “Já tenho novilhas que são
fruto de inseminação que eu mesmo realizei”,
orgulha-se. Para o prefeito Celso Pozzobom, são
resultados como esse que motivam o município
a investir mais nos programas de apoio ao homem do campo. “É um investimento garantido,
pois além dos insumos oferecemos qualificação,
orientação, cursos e assistência técnica. Quem
quer trabalhar e se enquadrar nos nossos critérios, terá sempre esse apoio e, crescendo na
atividade, contribuirá para o crescimento do
município”, avaliou.

Trigo paranaense abastece mercado interno em janeiro
A produção paranaense
de trigo colhida em 2020
não saiu do País em janeiro.
O produto foi direcionado,
sobretudo, aos parques
moageiros do Paraná e do
Estado vizinho de São Paulo. Esse é um dos assuntos
analisados por técnicos do
Deral (Departamento de
Economia Rural), da Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento,
no Boletim de Conjuntura
Agropecuária da semana
de 13 a 19 de fevereiro.
Os dados de exportação
de trigo brasileiro não registraram saída do produto
produzido no Paraná no
primeiro mês de 2021. Assim como havia ocorrido em
2019, a produção de 2020
ficou em território nacional.
Esses mesmos dados apontam que, saindo de outras
regiões produtoras do País,
o Brasil exportou, em janeiro, 408,7 mil toneladas.
Somado ao que foi enviado para o Exterior em
dezembro de 2020, o total
chega a 663 mil toneladas,
volume bem próximo das
700 mil toneladas estimadas pela Companhia Brasileira de Abastecimento

(Conab) para serem vendidas externamente até julho
deste ano.
Se a expectativa do órgão federal for superada,
possivelmente pode haver
alta interna nos valores do
produto. Caso isso ocorra,
uma alternativa para se
conseguir alívio nos preços
é a redução na demanda.
A outra é o aumento nas
importações.
Porém, até o momento,
as compras feitas pelos

moinhos têm diminuído. De
agosto de 2020 a janeiro de
2021, o Brasil importou 2,8
milhões de toneladas, contra 3,3 milhões entre agosto
de 2019 e janeiro de 2020.
Representa um decréscimo
de 16%.
MILHO E SOJA
A semana foi proveitosa para os produtores de
milho. Com a retomada do
ritmo favorável, a colheita
atingiu 23% do total de 359
mil hectares da primeira

OUTROS PRODUTOS
O documento preparado pelos técnicos do
Deral fala ainda sobre a comercialização de
frutas na Centrais de Abastecimento do Estado
do Paraná (Ceasa), além de discorrer sobre
a colheita da mandioca, favorecida pelo fator
climático.
A análise estende-se também para o setor
pecuário. Em relação à bovinocultura de corte,
o registro é para a expectativa de maior oferta
a partir de março e abril, para quando se projeta o período de redução no preço da arroba.
Na avicultura de corte e em ovos, o boletim
analisa a variação de preços ao produtor, no
atacado e no varejo, além de tratar da produção
e exportação.

Produção de trigo fortalece o agronegócio do Paraná

safra. Ao mesmo tempo,
isso propiciou avanço no
plantio da segunda safra,
que já está com 6% do total
previsto de 2,4 milhões de
hectares semeados.
O boletim registra, ainda, que o bom tempo ajudou
na colheita da soja, mas o
volume é bem menor que
o registrado no mesmo
período do ano passado.
Agora, apenas 3% dos mais
de 5,57 milhões de hectares

cultivados foram colhidos.
Grande contraste com os
20% de 2020. Já o plantio
da segunda safra chegou a
94% da área estimada.
FEIJÃO E BATATA
Na primeira safra de
feijão, a colheita atinge 94%
da extensão plantada, com
comercialização de 55%.
Da segunda safra, 56% dos
237,3 mil hectares já estão
semeados e, mesmo com
as chuvas constantes em

janeiro, cerca de 92% das
lavouras apresentam boas
condições.
A estabilização do clima
possibilitou que a colheita
da primeira safra de batata
praticamente fosse encerrada e 90% da safra já está
comercializada. A segunda
safra tem avanço no plantio, com 74% já colocada
no campo. As condições
são consideradas boas para
88% da cultura.

IAT notifica propriedade rural com irregularidades ambientais
Fiscais do Escritório Regional de União da Vitória
do Instituto Água e Terra
(IAT) encontraram nesta
sexta-feira (19) diversas
irregularidades ambientais em uma propriedade
rural de General Carneiro,
no Sul do Paraná. A área
abriga um afluente do Rio
Iratinzinho.
“Entre as irregularidades verificadas estão a
lavagem de embalagens de
agrotóxicos neste rio, um
crime ambiental muito sério”, afirmou Daniela Nicole
Ferreira, chefe regional

do IAT. “Também foram
encontradas situações de
barramento em área de
Preservação Ambiental
(APP), buracos utilizados
para enterrar lixos e animais mortos, tudo nas margens do córrego”.
O dono da propriedade
não foi encontrado no local.
O IAT emitiu uma notificação e apura todos os crimes
para definir a autuação. Foi
recomendada, ainda, a retirada imediata de todas as
embalagens de agrotóxicos
das margens do córrego,
com a correta destinação

das mesmas, e a paralisação de todos os serviços
prestados na propriedade.
AGROTÓXICOS
Na compra de uma embalagem contendo agrotóxico o produtor rural é orientado sobre a destinação
final correta. É necessário
fazer a tríplice lavagem
em local adequado, nunca
com água do rio, deixar
secar em local específico
para o armazenamento e,
posteriormente, levar a um
posto de recebimento.
O Paraná tem 12 centrais
e 58 postos de recebimento.

No Brasil são 411 unidades
de recebimento das embalagens de agrotóxicos, das
quais 110 centrais e 301
postos.
Além disso, o IAT coordena um projeto no Estado
chamado Campo Limpo,
para que esses resíduos
se transformem em matérias-primas para novos
produtos. Eles podem se
tornar novas embalagens
de defensivos agrícolas
(Ecoplásticas®) e tampas
(Ecocaps®) destinadas e
fabricadas pelo Instituto
Nacional de Processamen-

to de Embalagens Vazias
(InpEV).
Também cabe ao instituto a fiscalização dos
agricultores referente à
entrega em desacordo
com a lei, como também
dos revendedores e fabricantes quanto suas
obrigações legais; a educação ambiental com
programas e projetos; e
a realização de pesquisas para a melhoria do
sistema.
“O Estado do Paraná
possui uma agricultura
muito forte na produção

de grãos. Precisamos ter o
retorno dessas embalagens
ao setor produtivo de acordo com a Política Nacional
de Resíduos Sólidos”, afirmou o coordenador da Divisão de Resíduos Sólidos do
IAT, Fernando Bunn. “Trabalhamos fortemente com
a educação dos envolvidos
para que conheçam a forma
correta de limpeza e descarte dessas embalagens.
O Paraná é pioneiro no
retorno e destinação final
daquelas que não podem
ser recicladas”, completou
o coordenador.
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE
11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
CELTA LT 1.0
2013, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
CRUZE LTZ 1.4
TURBO
Prata, 2018 30.000
km, sem detalhes, R$
84.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563
MONTANA
SPORT 06/06
Prata. R$ 26.000,00.
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.
ZAFIRA 2.0
08/08
Elegance, flex, prata. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563
FIAT

FIAT

STRADA 1.4

13/13
Branco, completo, R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563
STRADA 1.4
2007
Cabine estendida, prata,
completa 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
UNO WAY 12/13
Prata, ar, 05 pneus
novos. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD

FORD

FOCUS 1.6 08/08
Prata, completo, R$
17.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563
IMPORTADOS

IMPORTADOS

CIVIC LXS 11/11
Flex, preto. R$ 43.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
// 99976-0563
COROLLA ALTS
15/15
Completo,
prata,
50km. R$ 75.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
COROLLA SEG
09/09
Preto. R$ 40.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563
COROLLA XEI
14/14
Prata, R$ 56.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/

99976-0563
HRV ELX 18/18
Branco perolizado,
16.000kM. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563
L200 TRITON
GLX 14/15
Flex, branco, mecânico.
R$ 61.000,00. Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

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

CAMINHÕES

CAMINHOES

CAMINHÃO 8150
2003
Prata. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, possuindo
ótima
localização,
Próximo ao condomínio
Residencial Portal
das Águas, o imóvel
possui área construída

de 99,98m², contendo
01 suíte, 02 quartos,
banheiro social, sala,
cozinha planejada,
lavabo, poço de luz,
área e serviço, área
gourmet com apro
ximadamente 20m²
de área construída,
e garagem, localizada
na Rua Uirapuru, n°
2187, Jardim Imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$
340.000,00. 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! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída
de 169,18m², contendo
02 suítes, 01 quarto,
banheiro social, sala,
copa, cozinha planejada,
despensa, edícula
(Área Gourmet) com
churrasqueira com quarto
e banheiro, Além disso,
possui garagem para
2 carros e terreno com
área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná
em Umuarama-Pr.
Valor R$ 520.000,00.
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, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de
área total do terreno
sendo ( 15.50x13.48),
o imóvel possui área
construída de 195m²,
composto por 2 suítes,
1 quarto, sala, copa,
cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social,
lavanderia, despensa e
garagem para 3 carros.
Além disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler de 300
litros, duas caixas de
d’águas totalizando 1500
litros, um reservatório
de agua da chuva de
6.000 litros, e agua
quente em todos os
banheiros. Localizada na
Rua Francisco Rodrigues
Junior, 2426, Jardim
Alphaville, próximo
ao Lago Aratimbó
de Umuarama-PR.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chalé à venda, localizado
na região central de
Umuarama! Contendo
515,00² de área total,
sendo 117,09m² de
área
construída,
composto por uma
recepção, 02 salas
e 01 banheiro, além
disso, nos fundos possui
uma casa composta por
01 banheiro, 02 salas
e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio
de Janeiro, n°5260,
Zona II, Umuarama-PR.
Valor R$ 990.000,00.
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 280m² de
área total do terreno,
sendo 281.51m² de área
construída, possuindo
1 suíte máster com
Hidromassagem,
2 quartos, sala de
estar, sala de jantar,
banheiro
social,
cozinha planejada,
copa, despensa,
área de serviço,
espaço gourmet,
churrasqueira, piscina
e 2 vagas de garagem.
Localizada na Rua
Mato Grosso, Zona
II, Umuarama-PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um

B7

Equinox lt
18/19
branco
completo,
aut, couro
R$ 119.900,00

ONIX plus 1.0 premier 20/20 prata
COMPLETO, aut, couro R$ 79.900,00

GRANDE
LEILÃO

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS
FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

TRACKER PREMIER TURBO
18/18
PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS
R$ 82.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
CONTRATA MÉDICO CLÍNICO GERAL
Para atender na Estratégia da Saúde da
Família. 40h Semanais. De Segunda a
Sexta-feira. Interessados procurar a Secretaria
de Saúde do Município de Pérola-PR.

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

de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente Sobrado
localizado no Residencial
Euro Park. Modernidade
define esse lugar!
Esse é um sobrado
de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos e
com excelente bom gosto.
O pavimento superior
contém 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
vagas de garagem para
3 carros. Localizado
na Rua José Inácio da
Paixão, Residencial Euro
Park, Umuarama-PR.
Valor R$ 2.800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

TERRENOS

TERRENOS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Vende-se terrenos
comerciais sendo 2
lotes paralelos, lote
02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em
frente a nova rodoviária,
ótima localização para
comércios de todos os
segmentos. Investimento
com retorno certo. Valor
R$ 714.000,00 cada.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!

(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
LOT
LOTES RURAIS
ES RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara à venda contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais

formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada na Estrada
Aeroporto a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar esta
chácara? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
VENDO
CHÁCARA
1000M²
Próx. Piscina Sol de Verão,
com água e Luz, entrada
iluminada. R$ 40.000,00.
50% de entrada, restante
em 20x. Fones: (44) 9
9856-5632 / 9 8403-8010.
Aceito Moto ou carro.

Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de Fevereiro de 2021

IMERCADO
I

Pesquisa aponta para alta nos preços
dos carros no período de 12 meses
Os preços dos carros
novos dispararam no Brasil. Em 12 meses, 26 dos
modelos mais vendidos
tiveram as tabelas reajustadas em 16,14%, em
média. A alta é bem maior
do que a inflação de 2020,
que foi de 4,52%, segundo
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Dos hatches, o Gol, da
Volkswagen, por exemplo,
ficou 19,5% (R$ 9.170)
mais caro em um ano. O
novo Chevrolet Onix, carro mais vendido do País,
encareceu 22,94% (R$
11.400). Para comparação,
o IPCA do carro em 2020
foi de 4,03% (novo) e 2,8%
(usado).
O levantamento foi feito
pela Kelley Blue Book
(KBB), multinacional do
setor de avaliação de veículos, em parceria com o
Jornal do Carro. Foram
comparados os preços sugeridos pelas fabricantes
em meados de fevereiro
de 2020 com as tabelas do
mesmo período de 2021.
Os preços são os das versões de entrada, as mais
simples, dos respectivos
modelos.
Segundo as fabricantes, a alta é resultado da
desvalorização do real e
do consequente aumento
dos preços de matérias

-primas e insumos no mercado internacional. Elas
também se queixam da
carga tributária no País.
No caso do Onix, a versão de entrada da nova geração era vendida a partir
de R$ 49.690 em fevereiro
de 2020. Agora, o mesmo
modelo, com motor 1.0 e
câmbio manual, tem tabela a partir de R$ 61.090.
Já o Volkswagen Gol
1.0, também com câmbio
manual, cuja tabela começava em R$ 47.020 em
fevereiro de 2020, atualmente é oferecido a R$
56.190. Até mesmo o Ford
Ka, que deixou de ser
produzido no Brasil, teve
o preço reajustado acima
da inflação.
Assim como os hatches,
em todos os demais segmentos os veículos vendidos no Brasil ficaram bem
mais caros. Dos sedãs,
o Onix Plus, que está no
topo do ranking de vendas de compactos, subiu
18,38% (R$ 10.330) em 12
meses. Ao mesmo tempo,
a versão sedã do Yaris
que a Toyota produz em
Sorocaba (SP) teve o preço
reajustado em 17,08%, ou
R$ 11.700. A tabela passou
de R$ 68.490 em 2020, para
R$ 80.190 agora.
A tabela do Volkswagen Virtus subiu 14,58%

Em 12 meses, 26 dos modelos mais vendidos tiveram as tabelas reajustadas em 16,14%, em média

- muito além da inflação.
No caso da versão 1.6 MSI
com câmbio manual, o
aumento foi de R$ 9.975.
Ou seja, o preço sugerido
passou de R$ 68.415 para
R$ 78.390.
Entre os SUVs compactos, o líder de vendas é o
T-Cross. E foi justamente
o Volkswagen que mais
encareceu em 12 meses. A

alta da versão de entrada
no período foi de 16,57%.
Ou seja, a tabela saltou de
R$ 84.990 para R$ 99.070
agora. Dessa forma, está
R$ 14.080 mais alta.
Já o Honda H-RV teve o
preço da versão de entrada reajustado em 13% no
mesmo período. Em outras
palavras, agora o carro
parte de R$ 105.100.

Lançamentos
Nem mesmo os lançamentos mais recentes
escaparam da agressiva inflação do automóvel. A nova geração do Chevrolet Tracker, por
exemplo, estreou no País em março de 2020 com
tabela inicial de R$ 82.000. Passados 12 meses,
o mesmo SUV compacto é oferecido por a partir
de R$ 92.850. O modelo feito em São Caetano
do Sul (SP) ficou 13,23% mais caro.

VENDAS
TERRENOS

LOCAÇÕES
RESIDÊNCIAS

APARTAMENTOS

TERRENOS NO PARQUE FIRENZE A PARTIR DE R$ 63.000,00
PARQUE METROPOLITANO - PRÓX. AO SHOPPING PALLADIUM

QUADRA 29-A, LOTE 9. Terreno residencial com 240m². Localizado
no Metropolitano 1. Dimensões: 10,00x24,00

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ/PR

SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA
VALOR: R$ 1.450,00

EDIFÍCIO RESIDENCIAL PREMIUM
ÁREA TOTAL

ÁREA PRIVATIVA

GARAGEM PARA

VALOR A VISTA R$

232,68m2 143,76m2 2 VEÍCULOS 799.000,00

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

VALOR: R$ 87.120,00
QUADRA 1, LOTE 11. Terreno comercial com 600m². Localizado no
Metropolitano 1. Dimensões: 20,00x30,00

VALOR: R$ 462.000,00
PARQUE DA GÁVEA

QUADRA 4, LOTE 2. Terreno comercial com 267,50m². Localizado
no Parque da Gávea. Próximo Móveis Stilo, com vias de acesso
facilitadas. Excelente Topografia. Dimensões 10,70X25,00

VALOR: R$ 290.000,00

ALTO PADRÃO DE QUALIDADE!
Q20, L6. Terreno de esquina, com 450,00 m², dimensões 15x30 e excelente
topografia. Localizado no Centro da cidade. Ótima oportunidade de investimento.

VALOR: R$ 480.000,00

CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS
OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL : R$ 587,00 / m²

TERRENO COMERCIAL EM CIANORTE/PR
Q2, L9. Terreno com 1.050,00m². Localizado no Parque Metropolitano, de frente
com a Rodovia PR-082 (saída para Terre Boa), atrás do Shopping Master Atacadista e
próximo a Rodonaves. Dimensões: 15,00X70,00

Apto 802, com 03 suítes, 1 closet, lavabo, sala de estar, lavanderia, cozinha e espaço
gourmet com churrasqueira. Frente para o sol da manhã e excelente vista panorâmica do centro e da Zona 2. Obs: vários armários embutidos e cozinha planejada.

RESIDÊNCIAS
CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA
ÁREA PRIVATIVA

TERRENO COM.

100,00m2

153,00m2 2 VEÍCULOS 235.000,00

GARAGEM PARA

VALOR R$

OUTROS

VALOR: R$ 550.000,00

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX - FRENTE PÇ. MIGUEL ROSSAFA
VALOR: R$ 2.500,00

TERRENO RESIDENCIAL EM CRUZEIRO DO OESTE/PR

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Com ambiente refrigerado para acomodação de transmissores.

Q162, L1/2-A. Terreno com 185,10m². Localizado na Av. Palmas, Bairro da Luz - prox.
ao INSS. Excelente Topografia.
Q1, L33. Terreno residencial com 757,45m². 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. Quadra 4, lote 33. Excelente Topografia.

VALOR: R$ 445.000,00 À VISTA

VALOR: R$ 55.900,00
JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN
Q20, L11. Terreno residencial com 200,00m². Localizado no Jardim Belo Horizonte.
Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões: 10,00X20,00

VALOR: R$ 49.900,00

TERRENO COMERCIAL EM IVATÉ/PR

Q120, L19. Terreno com 506,25m², excelente topografia.
Localizado próximo a supermercado, igreja, escola e farmácia.
Dimensões 15x30.

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

VALOR: R$ 39.000,00

VALOR: R$ 39.000,00

Rua Indaiá, 3651 - Próximo ao Centro da Juventude e Av. Goiânia.
Contendo: 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha área de serviço com
churrasqueira, etc.

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

JD. ALPHAVILLE - AO LADO DO PORTAL DAS ÁGUAS

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

ÁREA PRIVATIVA - APROX.

TERRENO COM.

110,00m2

183,75m2

PRÓXIMO AO NOVO

VALOR R$

ATACADÃO

235.000,00

FOTO ANTES DA REFORMA!

Q19, L27/28-B. Terreno residencial com 133,00m². Localizado no Jardim Belo
Horizonte. Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões: 6,66X20,00

Garagem exclusiva - em frente ao Hospital Cemil

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

SALAS COMERCIAIS
ADE!
A CID
AL D

R
CENT
ÁREA

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.
Fica bem no centro da cidade, em frente a Praça
Miguel Rossafa.
Excelente oportunidade de investimento!
ÁREA TOTAL

111,46m2

GARAGEM NO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 180,00 (MENSAIS)

ATENÇÃO
INVESTIDOR!

VALOR A VISTA R$

399.000,00

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
Em frente à UOPECCAN - Sala 303, com 60,00m² de
área privativa e área total de 72,42 m², c/sacada e BWC
- frente ao sol da manhã).

VALOR: R$ 295.000,00
CENTRO COMERCIAL PIEMONT II

Residência em alvenaria na rua Vereador Arecidio Cassiano, 2064 / Esq. com Rua
Canário. Contendo: 03 quartos, sala, cozinha, BWC social, lavanderia, espaço
gourmet com churrasqueira e garagem para 2 carros. Obs.: Em reforma. Pronta em
60 dias! - Aproveite esta oportunidade e faça um excelente negócio.

JD. ARATIMBÓ - PRÓX. CID. CANÇÃO DA AV. PARANÁ

Sala nº 6, , com área privativa de 57,12 m², (com
mezanino de aproximadamente 40,00 m²). Situada
defronte a Prefeitura. Obs.: Sala alugada por R$ 900,00

Residência com 126,50m² de área construída e terreno com 195,00m².
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa e
garagem para 1 carro. Próximo ao Cidade Canção e Lago Aratimbó. Obs.: O
imóvel está em reforma.

VALOR: R$ 350.000,00

VALOR: R$ 490.000,00

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

VALOR: R$ 4.900,00

COMPRE OU ALUGUE!

EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 303 - 3º ANDAR, com 72,42m² de área
privativa. Ótimo ponto comercial para escritório médico e odontológico. 3º
Andar, Sol da Manhã.

APROVEITE A OPORTUNIDADE: VALOR

R$ 950,00

