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CAMPEÃ DE VOTOS

A vereadora
mais votada
na história de
Umuarama
A atuação da vereadora Ana
Novais no primeiro mandato a
credenciou para continuar na
Câmara Municipal. Foi eleita
dia 15 com 2.373 votos, a maior
votação já obtida por uma mulher no município. Em entrevista
ao Ilustrado, ela fala dos planos
para o segundo mandato.
Página A3

PRÓXIMO VESTIBULAR DE MEDICINA NA UNIPAR - Está no final o prazo para
as inscrições no vestibular de Medicina na Unipar campus Umuarama. A prova
está marcada para o próximo dia 6, se a pandemia permitir, presencial. Página B3

Umuarama volta a figurar entre as
cidades mais competitivas do BR
De acordo com o ranking do
Centro de Liderança Pública
(CLP), divulgado na semana
que passou, Umuarama ocupa
a quinta colocação no quesito
“Saneamento e Meio Ambiente”, atrás apenas de Santos,
Rio Claro e São Caetano do
Sul (SP) e Balneário Camboriú
(SC).De acordo com CLP, a
competitividade no setor público é medida por critérios como
justiça, equidade e promoção
de desenvolvimento econômico
e social. Página A2

CUIDADO!

Em 20 dias,
covid-19 fez
60% mais
vítimas locais
Página A6
UMUARAMA

Prefeitura só
vai atender por
agendamento
Página A6

ILUSTRADA FM

Internautas já
podem votar
nos Mister e
Mis Dog 2020

ARTIGO

OAB. Partido
político ou
órgão de classe?
Página A2

Página A4

A questão ambiental é uma das que mantém Umuarama em destaque no País

Medidas restritivas com rigor recomeçam segunda

Página A6

A IMPORTÂNCIA DA MEDICAÇÃO CORRETA PARA OS PETS - O médico
veterinário Jonathan Soares de Lima, do Agro&Pet Fazendão, de Umuarama, orienta sobre a o uso correto da medicação veterinária. Pagina A8
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EMPREENDEDORES PRECISAM CONHECER A BIOPARK - Quais estratégias minha empresa deve
adotar para crescer? Como conquistar diferenciais competitivos que realmente façam a diferença
na lucratividade do meu negócio? A Biopark responde a tudo isso com resultados. Página A5
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CAPITAL DA AMIZADE

Ranking de cidades mais competitivas
coloca Umuarama em destaque no país
Umuarama aparece em
posição de destaque entre
as cidades mais competitivas o Brasil. De acordo
com o ranking do Centro de
Liderança Pública (CLP),
divulgado nesta semana, que
avalia a atuação do poder
público, a Capital da Amizade
ocupa a quinta colocação no
quesito “Saneamento e Meio
Ambiente”, com nota 97,13 –
atrás apenas de Santos, Rio
Claro e São Caetano do Sul
(todas em SP) e Balneário
Camboriú (SC).
Nesse quesito, a cidade
obteve nota máxima (100)
em cobertura da coleta de
resíduos domésticos e destinação do lixo e avaliações
muito boas em cobertura da
coleta de esgoto (99,99), do
tratamento de esgoto (91,95)
e cobertura do abastecimento
de água (99,99). De acordo
com CLP, a competitividade
no setor público é medida
por critérios como justiça,
equidade e promoção de
desenvolvimento econômico
e social.
Cidades do Sul e Sudeste predominaram no topo
da lista, que avaliou 405
municípios com população
acima de 80 mil habitantes,
que representam 59,45% da
população brasileira (124,94
milhões). O ranking considera 55 indicadores organizados em 12 pilares e três
dimensões – instituições
(sustentabilidade fiscal e

funcionamento da máquina
pública); sociedade (acesso
à saúde, qualidade da saúde,
acesso à educação, qualidade
da educação, segurança, saneamento e meio ambiente);
e economia (inserção econômica, inovação e dinamismo
econômico, capital humano e
telecomunicações).
Os dados são de período anterior à pandemia da
Covid-19. Para o prefeito
Celso Pozzobom, a posição de
Umuarama neste ranking é
resultado de muito empenho
na parte ambiental e parceria
com a Sanepar nos investimentos em saneamento. “A
média foi excelente, puxada
pela nota máxima que obtivemos na coleta e destinação de resíduos sólidos e do
lixo doméstico. Nosso aterro
sanitário é modelo, a frota
de veículos foi renovada e o
trabalho dos garis é eficiente.
Tem uma boa gestão do sistema, como um todo, que reflete
nos resultados”, disse.
Quanto ao saneamento, o
prefeito lembrou que Umuarama conta com água tratada
em 100% da área urbana e um
índice elevado na zona rural e
nos distritos. “Recentemente,
com a renovação da concessão do serviço à Sanepar, começamos a receber grandes
investimentos em ampliação
da oferta de água tratada e da
rede de coleta e tratamento
de esgoto. Logo estes índices
estarão ainda melhores”,

OBJETIVOS
O ranking de competitividade dos municípios
tem como objetivo um entendimento mais profundo e abrangente das 405 maiores cidades do
país, trazendo ao público uma ferramenta simples
e objetiva sobre a atuação dos líderes públicos na
melhoria da competitividade e da gestão pública
local. Ao mesmo tempo, representa uma ferramenta útil para o setor privado balizar decisões de
investimentos produtivos e estabelecer critérios de
atratividade entre os municípios, de acordo com as
especificidades de cada projeto de investimento.
A competitividade na gestão pública mostra a
capacidade de planejamento, articulação e execução do poder público na promoção do bem-estar
social, atendimento às necessidades da população
e geração de um ambiente de negócios favorável.
“Esses são alguns dos fundamentos que norteiam o
nosso trabalho, a nossa gestão, e os resultados são
bem-aceitos pela população e pelos investidores e
empreendedores”, disse Pozzobom.
Para o prefeito, os grandes investimentos estruturantes realizados nos últimos anos ajudam a
projetar Umuarama no radar de indústrias, grandes
redes comerciais, atacadistas, empreendimentos
imobiliários e prestação de serviços. “Teremos a
inauguração do Atacadão dia 2, em breve o shopping
também e temos outros empreendimentos de olho
na cidade. Com Umuarama se desenvolve, ganha
a nossa economia e toda a população”, completou
o prefeito.
acrescentou Pozzobom.
Considerando todos os
itens, as cidades mais competitivas do país são Barueri,
São Caetano do Sul e São
Paulo (SP), Florianópolis
(SC) e Curitiba (PR). Entre

as cidades do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
Umuarama ocupa o 26º lugar
no ranking geral de competitividade e dentre as cidades
paranaenses, a Capital da
Amizade aparece no 9º lugar.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL:
PARTIDO POLÍTICO OU ÓRGÃO DE CLASSE?
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

John Locke (1632 – 1704), foi um filósofo inglês conhecido como o “pai do liberalismo”. Também estudou
medicina e ciências naturais em Oxford, Inglaterra. Foi
considerado o principal representante do empirismo
britânico e um dos principais teóricos do contrato social.
Defendeu, arduamente, a liberdade e a tolerância religiosa. Como filósofo pregou a teoria da tábua rasa, segundo
a qual a mente humana era como uma folha em branco,
que se preenchia apenas com a experiência. Sua filosofia
política fundamenta-se na noção de governo consentido,
pelos governados, da autoridade constituída e o respeito
ao direito natural do ser humano (à vida, à liberdade e à
propriedade). É sua a frase: “O fim do Direito não é abolir
nem restringir, mas preservar e ampliar a liberdade.”
No mês em que a OAB - Ordem dos Advogados do Brasil
completa 90 anos desde a sua criação, sinais de alerta
acendem “interna corporis”, no sentido de frear impulsos
antidemocráticos e políticos partidários que põem em risco
a força da representativa nacional da Instituição.
A luta pela criação da OAB foi árdua. Relatos históricos demonstram que foram inúmeras as tentativas - no
Império e na Primeira República - de criação da Ordem
dos Advogados. Três anteprojetos de lei foram apresentados (em 1880; em 1911 e em 1914), e, todos resultaram
infrutíferos. Somente após a vitória do movimento armado
que levou Getúlio Vargas ao poder que tal aspiração foi
realizada. O primeiro ato do novo presidente foi a assinatura do Decreto 19.408, datado de 18 de novembro de 1930,
autorizando a criação da Ordem dos Advogados do Brasil.
A conquista foi considerada paradoxal, “um verdadeiro
milagre”, afirmara, à época, o Desembargador André de
Faria Pereira, pois, ao mesmo tempo em que o governo
concentrava os três poderes da República em suas mãos,
entregava para órgãos da própria classe dos advogados
a disciplina e a seleção de seus membros, uma aspiração
que vinha desde o século XIX. Em uma carta citada pelo
advogado e historiador Alberto Venâncio Filho, este revela
que André de Faria Pereira, nas tratativas de elaboração
do projeto que criaria a OAB, encontrou muita dificuldade.
Narra o historiador que Pereira “ao apresentar o projeto
a Osvaldo Aranha, então Ministro da Justiça do Governo
Provisório, este lhe fez uma única restrição, exatamente no
artigo 17, que criava a Ordem dos Advogados, dizendo que
não deveria a Revolução conceder privilégios.” Todavia,
Pereira ponderou que a instituição da Ordem traria ao
contrário, restrição aos direitos dos advogados e que, se
privilégios houvessem, seria o da dignidade e da cultura.
A argumentação sustentada por Pereira foi convincente
e o artigo 17 foi mantido no decreto, acabando por criar
a OAB.
Osvaldo Aranha tinha razão! Privilégios foram concedidos aos membros da OAB, sobretudo ao Presidente
Nacional. Este é eleito de forma indireta, enquanto que
os presidentes das seccionais e subseções são eleitos
de forma direta. Dado a natureza do processo eleitoral,

sobretudo, nos últimos anos, manobras político partidárias influenciaram as eleições para o posto máximo da
Instituição, ao ponto de manifestações tendenciosas do
Presidente Nacional causar revolta e indignação aos seus
pares. Advogados de norte a sul do país mostraram a cara
proferindo a seguinte frase: “...Esse presidente não me
representa!” Posturas do Presidente Nacional da OAB chocaram e continua chocando grande parte dos advogados
que não concordam com determinados atos da sua gestão.
Uma coisa é ser filiado a um partido político e ter uma
ideologia; outra é ser representante de uma Instituição
do quilate da OAB e usar a Instituição para fazer política
partidária. A título de informação, somos o segundo maior
Colégio de Advogados do mundo, com mais de 1 milhão
de inscritos. O poder é muito grande, e, qualquer partido
político que se unir a esta Instituição exercerá o poder em
conjunto. Isso é inadmissível, pois, fere a independência
da Instituição e a liberdade dos advogados.
Para agravar a situação do mencionado “privilégio”, no
início deste mês, a Polícia Federal, com mandado judicial,
realizou operação de busca e apreensão de documentos e
computadores na Seccional da OAB de São Paulo (maior
Colégio de Advogados do Brasil). Membros do Conselho de
Ética, formado por advogados, estão sendo investigados
por corrupção (suspeita de recebimento de propina), que
seriam pagos por empresários para que o Tribunal de
Ética, em julgamento de processos disciplinares contra advogados dos empresários, fossem absolvidos. O escândalo
só não foi maior porque houve intervenção para abafar o
caso na imprensa. O poder da gigante OAB está ruindo.
É hora de mudança!
Felizmente, vejo uma luz no fim do túnel. Há pouco
mais de dois meses, os presidentes das Seccionais da OAB
do Sul do país se reuniram, e, juntos, assinaram uma carta
de intenção, a fim de abrir o debate, “interna corporis”,
acerca da mudança de postura da Instituição. Além de
eleições diretas para todas as esferas, pugnam por uma
OAB apartidária em prol da democracia e da cidadania.
Espero que essa atitude visionária seja corroborada por
outros presidentes de Seccionais das demais regiões do
país.
John Locke ensina que a liberdade é o bem maior do
homem e, este deve lutar para se afastar da dominação.
Diz ele: “A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas
preservar e ampliar a liberdade. Em todas as situações
de seres criados aptos à lei, onde não há lei, não há
liberdade.” Lutemos pela independência e liberdade
institucional do nosso órgão de classe! Lutemos por uma
OAB apartidária!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
Pfizer prevê implantação
de vacina contra covid-19
na América Latina
A farmacêutica norte-americana Pfizer espera
lançar rapidamente sua vacina experimental contra a
Covid-19 na América Latina, pouco depois que receber
autorização de emergência nos Estados Unidos, afirmou
um executivo sênior. Para ele, isso poderia ocorrer já
em dezembro.
Alejandro Cané, chefe de assuntos científicos e médicos da divisão de vacinas da Pfizer para a América
do Norte, disse à agência de notícias Reuters, em uma
entrevista em Buenos Aires, que a América Latina e
outras partes do mundo deveriam ter um “cronograma
semelhante” ao dos Estados Unidos.
“No início a ideia é ter a vacina autorizada nos Estados Unidos”, declarou Cané. “Estamos confiantes de
que nas próximas semanas ou meses teremos a vacina
em uso não só nos EUA e na Europa, mas também em
países da América Latina,”, declarou.
A Pfizer solicitou esta semana aos reguladores de
saúde dos EUA autorização para uso de emergência de
sua vacina contra a covid-19, o primeiro pedido desse
tipo, que marca um grande passo para fornecer proteção
contra o vírus mortal.

Bolsonaro diz que Brasil se
soma a esforços internacionais
na busca de vacinas
O presidente Jair Bolsonaro salientou que o Brasil
se soma aos esforços internacionais para a busca de
vacinas eficazes e seguras contra a covid-19 e que vem
adotando tratamento precoce no combate à doença. A
declaração foi dada durante reunião virtual dos líderes
do grupo das 20 maiores economias do planeta (G20),
conforme texto divulgado pelo Palácio do Planalto.
“Apoiamos o acesso universal, equitativo e a preços
acessíveis aos tratamentos disponíveis. É com esse objetivo que participamos de diferentes iniciativas voltadas
ao combate à doença.” Apesar do discurso em âmbito
internacional, o presidente fez uma consideração que
tem como alvo o governador do Estado de São Paulo,
João Doria (PSDB). O tucano chegou a falar da importância de todos os brasileiros serem imunizados quando
uma vacina estiver disponível. “É preciso ressaltar que
também defendemos a liberdade de cada indivíduo para
decidir se deve ou não tomar a vacina. A pandemia não
pode servir de justificativa para ataques às liberdades
individuais”, afirmou Bolsonaro ao G20.

‘Tempo vem provando que
estávamos certos sobre
pandemia’, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro fez neste sábado, 21, uma
defesa do governo no enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus. Em mensagem de vídeo de boas vindas
postada nas redes sociais pela organização do G-20 (o
grupo das 20 maiores economias do mundo), Bolsonaro
afirmou que “desde o início” seu governo ressaltou que
“era preciso cuidar da saúde e da economia, simultaneamente”. “O tempo vem provando que estávamos certos”, disse o presidente. Em sua mensagem, Bolsonaro
afirmou ainda que os desafios enfrentados em 2020 não
têm precedentes na história recente. “A cooperação no
âmbito do G-20 é essencial para superarmos a pandemia
de covid-19 e retomarmos o caminho da recuperação
econômica e social”, disse.
A reunião de cúpula deste fim de semana do grupo
das 20 maiores economias do globo (G-20) é a primeira
em que os líderes farão as discussões de forma virtual
por causa da pandemia de coronavírus. No encontro, os
líderes tentarão gerenciar duas crises: a da saúde e a
da recessão econômica global - ambas, justamente, por
causa da covid-19.

Indícios de irregularidades
na campanha de 2020 alcançam
R$ 60,4 mi, aponta TSE
Os indícios de irregularidades no primeiro turno das
eleições municipais deste ano alcançaram a marca de R$
60,4 milhões, entre doações e pagamentos de serviços,
aponta o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre as
inconsistências identificadas estão quinze pessoas que,
mesmo mortas - com nome incluído no Sistema de Controle de Óbitos -, doaram um total de R$ 19.587,40 para
candidatos de todo o País. Segundo o levantamento feito
pelo TSE, foram registradas 9.068 doações de pessoas
sem emprego formal, que somaram a elevada cifra de
R$ 33,7 milhões. O levantamento ainda encontrou 1.981
doadores que possuem renda incompatível com a quantia
repassada - essas pessoas teriam doado um valor total
superior a R$ 17 milhões.
O relatório do TSE também identificou um total de
1.227 pessoas que efetuaram doações de R$ 573 mil,
mesmo estando inscritas em programas sociais.

Cidade
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IDESTAQUE

Ana Novais entra para a história como
a vereadora mais votada de Umuarama

A vereadora Ana Novais entrou para a história
política de Umuarama no
último domingo (15). Ela
foi reeleita para o segundo
mandato como a mulher
eleita vereadora mais votada do Município em todos os
tempos e também foi a que
mais angariou votos dos
eleitores. Foram 2.373 votos
de confiança depositados
no trabalho da parlamentar, que enfrentou o pleito
pelo Partido Social Liberal
(PSL).
“É gratificante saber
que a população de Umuarama abraçou a minha
campanha. Por causa da
pandemia não consegui
visitar a todos, mas as pessoas compartilharam meu
material nas redes sociais,
declararam apoio. A minha
vitória ocorreu graças a população e a minha família.
Foi muito bom. Estou muito
grata a todos e com mais
responsabilidade”, salientou essa umuaramense de
35 anos.
A política
Professora universitária, ela desenvolveu um
‘gostinho’ pela política ainda cedo. Ela é filha da líder
comunitária Tia Inês, do
Parque das Laranjeiras,
que há mais de 30 anos desenvolve um trabalho social

for de interesse de toda
a coletividade. Se houver
racha, quem perde é toda
a população”, sentenciou.
A presidência
Mas já avisou que tem
interesse em sentar na
cadeira de presidente da
Câmara. “Ainda é cedo,
mas claro que tenho interesse em disputar a
presidência. Vamos ver

a partir de janeiro como
fica”. Atualmente ela é a
vice-presidente do Noel do
Pão (PSC) e entre 2017 e
2018 ocupou o cargo de 1ª
secretária na mesa diretora, quando a presidência
era da também professora
Maria Ornellas (PSD),
que não se reelegeu. Noel
também tentou continuar
na Casa de Leis, mas sem
sucesso.

As pautas

A professora Ana Novais foi a vereadora mais votada no pleito de 2020

em defesa da comunidade
do bairro.
Começou a carreira política como conselheira
tutelar – onde também
arrebanhou a maior parte
dos votos – e em 2016 disputou pela primeira vez
uma cadeia na Câmara de
Vereadores. Pelo Partido
Pátria Livre (PPL) venceu
com 1.621 votos. Em 2018,
alçou voos mais altos e
tentou chega a Assembleia
Legislativa, em Curitiba.
Recebeu quase seis mil

votos e é suplente do deputado Márcio Pacheco (PDT),
de Cascavel.
A câmara
Nos últimos quatro anos,
Ana Novais fez parte da
bancada de oposição ao
prefeito Celso Pozzobom
(PSC), na Câmara de Vereadores, ao lado de Jones Vivi
(PSL), Deybson Bitencourt
(PP) e Mateus Barreto
(Podemos). Apenas ela e
Barreto vão continuar ocupando assentos no plenário

Elevação da contribuição
previdência do servidor
municipal começa a valer

da Casa de Leis a partir de
2021. Vivi não se reelegeu
por uma diferença de apenas nove votos e Bitencourt
não concorreu ao pleito.
Entre os vereadores
para 2021, há os reeleitos
e também caras novas que
somente o tempo dirá qual
será o posicionamento.
Em tom conciliador, Ana
Novais afirmou que tem
a certeza de que todos os
seus companheiros de Casa
“vão ter compromisso com
o povo e aprovar aquilo que

Recolhida em casa preventivamente desde
o início da semana, após o colega parlamentar
Deybson Bitencourt anunciar que positivou
para a Covid19, Ana Novais contou por telefone
ao Jornal Umuarama Ilustrado que entre as
demandas mais cobradas durante a campanha
estão a aprovação do contrato de renovação da
concessão para o serviço de abastecimento de
água e saneamento básico com a Sanepar, além
de melhorias no sistema de saúde para reduzir
as filas de espera por exames, além da geração
de empreso, principalmente de mulheres e a
prática de esportes nos bairros voltados para
crianças e adolescentes. Capacitação - “Me
pediram muito sobre a capacitação de mulheres
através do Clube de Mães para que possam
contribuir na renda da família e programas esportivos para serem levados aos bairros, como
um contra turno para os estudantes. O objetivo
é manter essa garotada longe das drogas”,
finalizou. A vereadora contou que conseguiu
incluir um aditivo no orçamento do Município
para 2021 para cursos profissionalizantes para
mulheres.

Mundo Senai traz
tendências e oportunidades
no mercado de trabalho
Por Sistema Fiep

alteração na alíquota do
RPPS. Os projetos foram
aprovados e agora começam a vigorar, passado o
período de 90 dias após a
sanção do Executivo.
Com a mudança, o
servidor municipal ativo,
o aposentado e o pensionista do Executivo,
do Legislativo e das autarquias e fundações
terá desconto de 14% da
remuneração resultante
do vencimento do cargo
efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias
permanentes e temporárias que esteja recebendo, exceto sobre salário
família e indenizações. A
contribuição também incidirá sobre proventos de
aposentadoria e pensão
concedidas pelo regime
próprio de previdência
que superem o limite máximo estabelecido para
benefícios do regime geral da Previdência Social.
A contribuição deve
ser repassada ao FPMU
até o 10º dia útil de cada
mês e a contrapartida do

município será garantir
ao servidor, familiares
e dependentes os benefícios estatuídos no
artigo 190 desta lei. A
contribuição dos poderes
Executivo e Legislativo
para custeio do regime
de previdência, incluídas suas autarquias e
fundações, é calculada
mediante a aplicação de
alíquota de 18% sobre o
salário de contribuição
dos servidores ativos e
também repassada ao
Fundo de Previdência.
A Prefeitura de Umuarama tem hoje cerca de
1.700 servidores regidos
pelo regime estatutário,
incluindo o Fundo Municipal de Saúde, a Fundação
Cultural e a Administração
de Cemitérios e Serviços
Funerários (Acesf). O município conta atualmente
com 157 pensionistas e 580
servidores aposentados.
Para esclarecer dúvidas
ou obter maiores informações, o servidor pode
entrar em contato pelo
telefone (44) 3906-1025.

edição do Mundo Senai, com
uma programação diversificada, que inclui mais de 100
palestras, workshops e bate-papos sobre diversos assuntos relacionados ao mercado
de trabalho no setor industrial,
totalmente online e gratuito.
“As circunstâncias atuais não
nos permitem abrir as portas
das unidades do Senai à comunidade como fazemos todos os anos”, afirma Giovana
Punhagui, gerente executiva
de Educação do Sistema Fiep.
“Mesmo assim, a programação desta edição foi preparada
com a dedicação de sempre
e traz uma gama de atrações
para ajudar estudantes e empresários a conhecerem as
demandas do mercado e apoiá-los em sua formação e atualização”, afirma.
Tendências – Outra novidade desta edição é que a feira
Indústria de Profissões, das
Faculdades da Indústria, será

realizada no Mundo Senai,
em formato de trilha. “O interessante de todo o evento é
que a programação, que objetiva apresentar o portfólio do
Senai no Paraná de maneira
prática, está inteiramente alinhada às necessidades das indústrias, antecipando tendências de profissões do futuro e
oportunidades no mercado de
trabalho”, analisa Giovana.
Com foco em tecnologia, inovação e indústria 4.0, o Mundo
Senai será realizado das 10h às
21 horas. Temas como veículos
elétricos, Inteligência Artificial
(IA), negócios digitais, mercado financeiro, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), entre
outros, estão na programação.
Entre os destaques está a palestra de Marcos Piangers “O
futuro do trabalho e o trabalho do futuro”, sobre tecnologia, inovação e criatividade.
Saiba mais em: senaipr.com.
br/mundosenai.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama - O Fundo
de Previdência Municipal
de Umuarama (FPMU)
informa aos aposentados
e pensionistas que o pagamento do benefício de
novembro os servidores
municipais ativos e inativos terá alteração da
alíquota de contribuição
previdenciária, que será
elevada de 11 para 14%.
A diretora do Regime
Próprio Previdência Social
de Umuarama (RPPS),
Denise Freitas, explica
que a alteração obedece
emenda constitucional
aprovada pelo governo
federal, que elevou o percentual para os servidores
ativos (todos) e para aposentados e pensionistas
que recebem proventos
acima do teto do INSS (R$
6.100,00).
Em maio desse ano, a
Prefeitura encaminhou
à Câmara projetos que
alteram a contribuição dos
servidores estatutários do
município, atendendo à
Emenda Constitucional nº
103/2019, que determinou

De acordo com o Mapa do
Trabalho Industrial, do Senai, o
Paraná terá de qualificar mais
de 800 mil trabalhadores em
ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento até
2023 para atender às próprias
demandas. O estudo, realizado antes da pandemia, mostrou que as áreas de energia,
telecomunicações e logística
estão entre as que mais vão
exigir capacitação de técnicos.
Já em relação ao nível superior, áreas como informática e
gestão serão as que mais precisarão qualificar profissionais.
O estudo se confirmou no cenário atual com outra pesquisa
do Senai, que apontou a pandemia da Covid-19 como aceleradora dessas tendências e
deve criar mais oportunidades
de emprego para profissionais
de tecnologia e logística. Com
tudo isso em vista, no dia 27
de novembro acontece a 12ª

Com mais de 100 opções de lives, evento apresentará o portfólio do Senai no Paraná
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IPROMOÇÃO ILUSTRADA FM

Internautas já podem votar nos
ﬁnalistas do Miss & Mister Dog 2020
FINALISTAS MACHOS

Umuarama - O concurso
do Miss & Mister Dog 2020
do programa Junto e Misturado da Rádio Ilustrada FM
completou mais uma fase e
10 participantes estão na
reta final. Agora a escolha
de quem será o Mister e
a Miss Dog 2020 está na
mão dos internautas, que
votarão através de likes no
Facebook da Ilustrada FM.
Para votar nos cachorros finalistas é fácil, basta
entrar no https://www.facebook.com/radioilustradafm
e dar um like em um dos
finalistas machos e um
like nas finalistas fêmeas,
a votação vai até o dia 2 de
dezembro. Os vencedores
serão os cães que conseguirem o maior número de
curtidas em suas fotos. Os
critérios para escolha dos
vencedores serão: fotogenia, criatividade, originalidade, beleza e fofura.
A votação será difícil,
pois o nível de fofura dos
participantes é alto. Durante a última semana os
10 finalistas foram escolhidos de uma lista de 50
participantes e segundo
um dos organizadores do
concurso, o locutor Adriano
Shock, a escolha foi árdua.
“Gostaríamos de escolher
todos, pois a dedicação dos
tutores em usar a criatividade e ressaltar a fofura
dos seu cachorrinhos foi
grande”, disse.

Beethoven

PREMIAÇÃO
Miss & Mister Dog 2020
vai premiar em dinheiro
aos vencedores das categorias. Para o Miss & Mister
Dog o valor de R$500,00
cada, com o patrocínio da
empresa Estrelinha no Céu
Crematório PET e Nossa
Senhora Plano de Assistência PET. Para o Miss &
Mister Fofura o prêmio será
de R$200,00 cada, com o
patrocínio de Agro & Pets
Fazendão.
O resultado do concurso
será divulgado na primeira
semana de dezembro e a
entrega da premiação está
programada para o dia 05
de dezembro no Agro & Pets
Fazendão.

Billy

Kiko

Bud

Snow

FINALISTAS FÊMEAS

Aothep

Cacau

Maya

Safira

Lana
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Parque privado oferece benefícios
gratuitos para o crescimento de empresas
Quais estratégias minha empresa deve adotar para crescer? Como
conquistar diferenciais
competitivos que realmente façam a diferença
na lucratividade do meu
negócio? Se você é empreendedor, com certeza
essas dúvidas já passaram
pela sua cabeça.
Foi com base na experiência de mais de 40 anos
em gestão empresarial
e, respondendo a muitos
desses mesmos questionamentos e problemas,
que o empresário Luiz
Donaduzzi fundou o Biopark – Parque Tecnológico
localizado em Toledo, há
aproximadamente 130
quilômetros de Umuarama. Após ter consolidado
a indústria farmacêutica
Prati-Donaduzzi como a
maior produtora de doses
de medicamentos genéricos do Brasil, Donaduzzi
iniciou os investimentos
no novo projeto, que já
vinha sendo planejado
durante toda sua carreira
de empreendedor e foi
lançado em 2016.
O desenvolvimento de
um ambiente propício
para que empresas encontrem o suporte necessário
para o crescimento, é um
dos grandes objetivos do
Biopark. Para isso, foi
criado o Programa de Residência para Empresas,
que oferta benefícios que
atendem os negócios em
diversos aspectos. Entre
eles destaca-se a estrutura física para instalação
de empresas sem custo de
aluguel pelo período de um
ano em espaços que vão
desde salas exclusivas
para escritórios, áreas industriais ou coworking, de
acordo com a necessidade.
Entre os benefícios
mais citados pelas empresas como diferenciais
para estarem no Biopark,
estão as mentorias. Elas
são ofertadas nas mais diversas áreas – comercial,
marketing, financeiro, entre outras, sem custo para
as empresas e realizadas
por profissionais experientes. “Nossos mentores
já resolveram os mesmos
problemas que o empresário possui no dia a dia,
por isso, as mentorias
possuem foco prático”,
destaca Luiz Donaduzzi.
Somam-se ao pacote
de benefícios outros fatores como visibilidade,
networking, credibilidade
e o acesso a serviços nas

áreas financeira, jurídica,
contábil, RH, marketing,
entre outros, com valores
negociados pelo Biopark.
Como um ecossistema que
contempla ainda iniciativas na área de educação
com três instituições federais (UFPR / UTFPR /
IFPR) e uma privada, o
Biopark Educação/Polo
UniAmérica, as empresas
recebem apoio para formação de mão de obra.
As mais de 90 empresas instaladas no Biopark atuam em áreas relacionadas à tecnologia
da informação, saúde e
agronegócio. Destas, cinco
são internacionais. “Todos
os dias aparecem novas
empresas com produtos
fantásticos, mas percebemos que, principalmente
as pequenas, possuem
dificuldades com relação
à gestão, em como fazer
marketing e organizar a
área comercial, e tudo isso
nós podemos ensinar”,
ressalta Donaduzzi.
Uma das empresas residentes no Biopark é a
Flexvet, de Umuarama,
pioneira em soluções inovadoras para o mercado
da odontologia veterinária. A empresa é residente

no Biopark desde junho e
viu no Empreendimento a
possibilidade de estar em
um ambiente acolhedor
capaz de impulsionar o desenvolvimento do negócio.
“O Biopark é exatamente
o que eu preciso, ofertando todos os incentivos
necessários e acolhimento
para ajudar o projeto a
avançar”, explica Dirceu
Máscimo Junior, fundador
da empresa.
Em troca dos benefícios
oferecidos, as empresas
assumem um compromisso de crescimento e geração de novos empregos.
“Para nós o Biopark tem
o significado de sentido de
vida e queremos que todos
ganhem com a sua consolidação. As empresas que
estão conosco, pelo menos
as pequenas e médias, têm
que crescer pelo menos
100% ao ano, porque terão
as ferramentas para isso”,
finaliza o Empreendedor.
As empresas interessadas em saber mais sobre o
Programa de Residência
do Biopark, podem entrar
em contato pelo site www.
biopark.com.br/empresas
ou pelos telefones (45)
99988-0086 (WhatsApp) e
(45) 2036-3612.

Luiz Donaduzzi, fundador do Biopark

A Flexvet, de Umuarama, é uma das participantes do Programa de residência do Biopark.

Um local para viver, crescer e inovar
Com área de mais de 5 milhões
de m², o Biopark tem o objetivo de
transformar Toledo e Região em
referência nas áreas de pesquisa,
inovação e geração de negócios. O
projeto 100% privado possui metas
audaciosas de gerar 30 mil empregos e contar com uma população
estimada de 75 mil pessoas. Os investimentos no local já ultrapassam
os R$ 300 milhões.
Em educação, o Biopark conta
com quatro universidades e se destaca a aplicação de metodologias
ativas de ensino, que levam a inovação para a sala de aula, formando
profissionais com competências
verdadeiramente adequadas ao que
o mercado de trabalho exige.
Quando se trata de Pesquisa e
Desenvolvimento, são realizados
projetos nas áreas de Biomateriais,
em parceria com a Université Laval,

do Quebec (Canadá), o Instituto
Erasto Gaertner, de Curitiba, além
de outros parceiros, e Manufatura
Aditiva que possui foco na área
da saúde através da produção de
próteses e órteses em impressoras
3D. Destaca-se ainda o laboratório
de pesquisa na área de Queijos Finos - projeto que visa elevar a bacia
leiteira regional a outro patamar,
através da transferência de tecnologia para produção de queijos com
alto valor agregado.
Na área de negócios, o Biopark
conta com mais de 90 empresas
instaladas, entre elas, importantes
âncoras como a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, que está
construindo no local um novo centro
de distribuição de medicamentos.
Também está confirmada a instalação de um Complexo Hospitalar e de
Saúde do Grupo Sempre Vida.

O Biopark é um Parque Tecnológico privado com mais de 5 milhões de metros quadrados
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ICOVID19

Medidas restritivas começam a valer
amanhã e ﬁscalização vai ‘apertar’
O aumento repentino
de casos confirmados de
covid19 desde o início de
novembro em Umuarama
levou o prefeito Celso Pozzobom (PSC) e publicar
neste sábado (21) um novo
decreto que revive restrições para toda a população
com o intuito de frear a
explosão de doentes com
coronavírus.
Elas passam a valer a
partir de amanhã, segunda-feira (22) e entre as
novidades está o retorno
do toque de recolher – a
partir das 23 horas até as
5 horas – e o poder de
polícia para os agentes de

fiscalização entrarem em
estabelecimentos privados
e ali permaneceram até
verificar o regular cumprimento das exigências. Se
necessário, força policial
poderá ser requisitada e a
infração vai doer no bolso.
Estabelecimentos
Para o estabelecimento
a multa mínima é de R$ 300
podendo chegar a R$ 5 mil e
pode ser aplicada cumulativamente com a cassação da
licença de funcionamento, o
fechamento compulsório e
imediato do estabelecimento e a paralisação compulsória e imediata da atividade.

Festança
Já se a festa ou aglomeração for em casa, chácara
ou similar, o organizador e
o proprietário vai ter que
desembolsar R$ 1.000 cada
um. E os participantes da
festança também vão ter
que colocar a mão no bolso
e pagar R$ 150 por cabeça.
Ainda segundo as novas
regras está proibido todo
evento presencial cultural,
social, festivo, religioso e
recreativo, que gere aglomeração, sendo esta presumida quando houver mais
de 10 participantes. Isso
quer dizer que reuniões
familiares também se en-

quadram na proibição.
Locais públicos
Quem gosta de tomar
uma cerveja em locais públicos ou mesmo se reunir
na calçada com os amigos
para fazer uma roda de
narguile e bater papo, fique
atento. Isso também está
proibido e vai cair na regra
de festas e render multa.
Pescaria
Pescar pode? Sim. Desde que cada um leve sua
própria vara e isca, não
compartilhe com ninguém
e fique longe dos demais
usuários por no mínimo

Em 20 dias, casos de covid-19 em Umuarama são
60% maior em relação aos oito meses de registro
Umuarama – Os vinte
dias de novembro marcaram o maior número
de casos de covid-19 em
Umuarama. Do dia 3 ao dia
20 foram 786 registros de
umuaramenses contaminados pelo novo coronavírus.
Além disso, neste mesmo
período, quatro pessoas
morreram em decorrência dos males provocados
pelo vírus na Capital da
Amizade.
Salto
Desde março, quando
começaram a ser computados os números de co-

ronavírus em Umuarama,
até o dia 31 de outubro a
cidade tinha 1.322 casos
confirmados de covid-19.
Porém, desde o início de
novembro e após longos
feriados, além da campanha eleitora, os casos
apresentaram um salto e
no dia 20 deste mês foram
computados 786 pessoas
positivadas para doença.
Sem leito
O número de pessoas
doentes acendeu o alerta
para saúde local, uma vez,
que hoje Umuarama não
tem leitos para atendi-

mento de os moradores da
cidade e dos 20 municípios
da região com covid-19.
Os pacientes estão sendo
‘exportar’ pacientes para
internamento em outras
cidades da macrorregião
Noroeste, como Paranavaí,
Cianorte, Goioerê, Campo
Mourão e até Maringá.
Restrições
A situação fez com que
os prefeitos dos municípios da Associação de
Entre Rios (Amerios) emitissem decretos impondo
restrições de horários,
funcionamento de empre-

sas, profissionais liberais,
indústria e prática de
esportes. Para os médicos,
a alta se deve ao descuido
da população que baixou
a guarda, deixando de
promover o distanciamento social e as medidas de
prevenção como o uso da
máscara.
No boletim municipal
da semana epidemiológica
do dia 8 a 14 de novembro,
os gráficos mostram que a
população dos 20 a 29 anos
(88 confirmados) e dos 30 a
39 anos (72 confirmados) é
a com maior registos positivados de covid-19.

Agrotóxicos apreendidos

dois metros. O mesmo vale
para os restaurantes desses estabelecimentos.
Parque aquático
Mas se a ideia é se refrescar do calor nas piscinas
coletivas ou parques aquáticos, a recomendação é que
fique em casa. Esses estabelecimentos não podem abrir
as portas para o público
e liberar a piscina. Vale a
regrinha da multa para o
estabelecimento e também
para quem estiver lá.
Locais públicos
Caminhar no bosque,
levar os filhos para brincar

na praça ou quadras, levar
na piscina do clube ou em
qualquer outro local público
de uso comum do povo voltados ao lazer, à prática de
esportes, à cultura, à recreação, diversão e similares,
também estão proibidos.
Regras
Neste momento o que
vale mesmo é cuidar e você,
da sua família e do seu próximo, mantendo a distância
mínima, usando máscaras quando sair de casa
e utilizando muita água e
sabão para lavar as mãos
e quando não for possível,
o álcool 70%.

Prefeitura reativa
homeoffice e vai
atender somente por
agendamento
Com o aumento dos casos de coronavírus em
Umuarama, a Prefeitura vai intensificar a partir
desta semana as medidas preventivas e controle
de acesso de contribuintes ao Paço Municipal,
além de reforçar os cuidados com os servidores.
A determinação foi feita pelo prefeito Celso
Pozzobom, após contato com representantes do
Centro de Operações de Enfrentamento ao Coronavírus (COE) para atualização sobre o quadro
da pandemia.
“Precisamos realizam todos os esforços para
conter o avanço da Covid-19, que se acentuou
a partir do último dia 5 e nesta segunda-feira
(23), além das medidas contempladas pelo decreto publicado no sábado, faremos adequações
na Prefeitura e nas secretarias, autarquias e
demais órgãos da administração municipal no
atendimento ao público”, orientou Pozzobom.
“Devemos tomar todo cuidado possível, pois a
situação é crítica. Já estamos internando gente
de Umuarama em outras cidades da região por
falta de leitos”, lembrou.
Homeoffice
No prédio da Prefeitura, servidores dos grupos
de risco retornarão ao sistema de teletrabalho
(homeoffice) e permanecerão em casa. O atendimento presencial ao contribuinte será apenas
com agendamento prévio e em situações que não
puderem ser resolvidas de forma online ou por
telefone, Cuidados internos de segurança também
serão reforçados. O telefone da Prefeitura é (44)
3621-4141 e o horário de funcionamento é das 8h
às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Assistência Social
Na Secretaria de Assistência Social as medidas
também serão adotadas. O atendimento presencial tanto na sede quanto nos órgãos ligadas terá
de ser agendado e restrito aos casos que não
puderem ser resolvidos por teleatendimento. “As
mesmas medidas de contenção ao coronavírus que
serão adotadas na Prefeitura também valem para
a Assistência Social, que recebe diariamente um
grande número de pessoas. Não vamos deixar de
atender, mas para reforçar o combate à pandemia
daremos preferência ao teleatendimento” disse a
secretária Izamara Amado de Moura.
O objetivo é evitar aglomerações e filas que,
dado o grande número de pessoas infectadas
pelo coronavírus, poderiam colocar em contato
pessoas saudáveis com outras contaminadas que
ainda estejam assintomáticas. “O atendimento vai
ocorrer normalmente, porém com essas mudanças
visando a segurança da população e também dos
nossos servidores”, acrescentou a secretária.
“Basta ligar, tirar dúvidas pelo telefone e agendar
o atendimento”, completou Izamara.

Pelo menos 2 mil quilos de defensivo agrícola de origem estrangeira foi apreendido
durante a noite desta

s ex t a - f e i r a ( 2 0 ) , n a
zona rural de Guaíra,
segundo a Polícia Federal. No local os agentes
também encontraram

dois veículos, um Hyundai Vera Cruz e uma
pick-up Fiat Strada. No
total a estimativa é que
o prejuízo deixado seja

de pelo menos R$ 2 milhões. Todo o material
apreendido foi levado
para a delegacia da PF
em Guaíra.

TELEFONES DE CONTATO
Secretaria de Assistência Social/ Cadastro
Único – (44) 3906-1020 e 98457-1115
Centro da Juventude – (44) 3906-1178
CRAS I – (44) 3906-1039
CRAS II – (44) 3906-1040
CRAS III – (44) 3906-1116
CREAS – (44) 3906-1015 / 3906-1016
CREAS/CRAM – (44) 3906-1101
Centro POP – (44) 3906-1070
Família Colhedora – (44) 2020-0045
Secretaria Executiva dos Conselhos – (44)
3906-1092
SCFVI – (44) 3906-1030
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Corinthians tenta frear boa fase do
Grêmio para se afastar do risco de queda
São Paulo (AE) - A ameaça do rebaixamento voltou
a rondar o Corinthians após
dois jogos sem vitórias no
returno do Brasileirão.
Apenas dois pontos acima
do primeiro do grupo da degola, a equipe terá de findar
a ótima fase do Grêmio, às
20h30, na Neo Química Arena, para não correr riscos
de novamente voltar à zona
de rebaixamento.
O Corinthians recebe o
Grêmio no último jogo da
rodada. Ou seja, já saberá
dos resultados da concorrência. Pode entrar em
campo pressionado, já na
degola, ou beneficiado e
podendo abrir distância do
perigo.
O problema é o ataque
funcionar diante do Grêmio.
São mais de dois anos sem
um mísero gol. Desde julho
de 2018 que o Corinthians
não faz um gol no time
gaúcho. Na oportunidade,
ganhou por 2 a 1. Depois,
foram três empates sem gol
e duas derrotas por 1 a 0.

Durante a semana, Vagner Mancini trabalhou muito a marcação sob pressão
para tentar roubar a bola
perto do gol de Vanderlei e
acabar com o incômodo jejum. Também ensaiou contragolpes em velocidade.
O Corinthians busca a
primeira vitória no segundo
turno. Antes, somou empate na casa do Atlético-GO e
caiu em Itaquera diante do
líder Atlético-MG, por 2 a 1.
Além do jejum de gols, o Corinthians ainda vai encarar
um rival empolgado. São
11 partidas seguidas sem
derrota dos comandados
de Renato Gaúcho, com oito
vitórias seguidas.
Mancini terá os retornos
de Fábio Santos, Xavier e
Otero, ausentes diante do
Atlético-MG. Reforçado,
espera surpreender mais
um gaúcho. A última vitória
ocorreu diante do Internacional, também em Itaquera. Ramiro se recupera de
lesão e não tem escalação
confirmada.

Domingo
São Paulo X Vasco
Ceará X Atlético MG
Botafogo X Fortaleza
Inter X Fluminense
Corinthians X Grêmio

Segunda-feira
Sport X Atlético GO
Grêmio com
time misto
Renato Gaúcho vai usar
uma escalação alternativa
na visita ao Corinthians,
neste domingo, às 20h30,
na Neo Química Arena. O
Grêmio está com a cabeça
nas oitavas de final da
Copa Libertadores e tentará encostar nos líderes
do Brasileirão, mesmo
com alguns titulares sendo
preservados. O ataque, por
exemplo, deve ser totalmente reserva em Itaquera. Diego Souza, Pepê e
Ferreira podem ganhar um
descanso. Churín será o

Quase em crise, Corinthians tenta respirar aliviado hoje, mas pega o embalado Grêmio

centroavante. Luiz Fernando pode atuar na meia, com
Everton sendo escalado
mais adiantado. O Grêmio apresentou o chileno
Pinares na sexta-feira. E
já pode promover sua es-

Sem Abel Braga, Inter tenta manter tabu diante do Fluminense
Porto Alegre (AE) - Um
ponto somado nos últimos
nove disputados custaram a
liderança do Brasileirão ao
Internacional. Acabar com a
oscilação no torneio é o grande desafio. Neste domingo, os
gaúchos esperam resgatar o
caminho das vitórias diante
do Fluminense, de quem não
perde desde 2012 atuando no
Beira-Rio. Sem Abel Braga,
diagnosticado com covid-19,
a confiança é na manutenção
do tabu, no jogo das 18h15.
O treinador testou positivo na sexta-feira, está
assintomático e cumprindo
o isolamento de 10 dias. Os
auxiliares Leomir de Souza
e Osmar Loss vão dirigir o
time diante dos cariocas.
E bem provável também

diante do Boca Juniors, pela
Libertadores.
O tabu do Inter diante de
Fluminense em seu estádio
conta com sete partidas.
Delas, são seis vitórias, o
que aumenta a expectativa
dos torcedores colorados
pela volta dos triunfos após
três derrapadas seguidas na
competição. O Inter perdeu
para o Corinthians, então
em crise, e para um desfalcado Santos. Além disso, só
empatou, em casa, com o
ameaçado Coritiba. Pontos
preciosos desperdiçados.
O grande problema apresentado pelo Inter nesses
tropeços foi a falta de criação. Patrick foi desfalque
nos últimos jogos, por causa
da covid-19, e Maurício não

entrou na eliminação da
Copa do Brasil diante do
América-MG por ter defendido o Cruzeiro antes na
competição. Ambos devem
formar parceria diante dos
cariocas, o que aumenta
bastante a chance de brilho
do ataque.
Artilheiro do Brasileirão,
com 15 gols, Thiago Galhardo
pode ser poupado para o
jogo das oitavas de final da
Libertadores diante do Boca
Juniors, na quarta-feira, também no Sul. O lateral-direito
Heitor cumpre suspensão,
assim como o volante Rodrigo
Lindoso.
Desfalcado, Fluminense
Duas derrotas seguidas e
o Fluminense, que sonhava
com a briga pelo título, ficou

um pouco mais distante até
da briga pela Copa Libertadores. Superar os desfalques e
voltar à disputa por vaga na
competição sul-americana é a
meta na visita ao Internacional, neste domingo, às 18h15,
pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico
Odair Hellmann retorna ao
Beira-Rio, 13 meses após
ser demitido dos gaúchos,
podendo fazer os cariocas
colarem no rival Quatro
pontos separam o Inter do
Fluminense. No primeiro
turno, o reencontro entre técnico e ex-clube terminou com
festa de Hellmann. Graças
a dois gols de Nenê, triunfo
no Maracanã por 2 a 1. O
comandante aposta no meia
para um "repeteco".

Com força máxima, São Paulo recebe o Vasco em busca da 7ª vitória seguida
São Paulo (AE) - O São
Paulo planeja assumir a liderança isolada do Brasileirão na quarta-feira, quando
faz jogo adiado diante do
Ceará. Para não precisar
torcer contra os rivais, tem
de somar duas vitórias seguidas. A começar neste
domingo, diante do Vasco, às
16 horas, no Morumbi. Com
força máxima, os comandados de Fernando Diniz
buscarão o sétimo triunfo
consecutivo em diferentes
competições.
São 11 jogos de invencibilidade no Brasileirão, a
maior série no momento, e
23 pontos somados em 33
disputados. A série positiva
colocou o São Paulo como
um sério candidato ao título.
Sem conquistas há oito
anos, o clube investe em
duas frentes. Está na se-

mifinal da Copa do Brasil
e tratando também com
carinho o Brasileirão. Sem
priorizar uma ou outra,
mostra ambição em ambas.
Diniz podia dar um descanso aos titulares após o
compromisso desgastante
diante do Flamengo. Mas
não quer correr riscos de
deixar escapar pontos, ainda mais em casa. Vai seguir
explorando o bom momento
dos artilheiros Brenner e
Luciano e tentará firmar o
setor defensivo. Após oito jogos seguidos sofrendo gols,
finalmente a defesa passou
intacta. Agora é hora de
afiná-la para os momentos
decisivos da temporada.
Mesmo recuperado da
covid-19, Tchê Tchê perdeu
a vaga na lateral direita
para o experiente Juanfran.
E nem a bela apresentação

diante da Colômbia parece
ter convencido Diniz a recolocar Arboleda no time
titular. Diego Costa segue
prestigiado.
O São Paulo tentará,
diante do Vasco, ir às redes
pelo décimo jogo seguido.
Nos últimos compromissos,
anotou impressionantes 27
vezes, média de três por
partida.
Vasco tenta repetir triunfo do 1º turno
Apenas dois times ganharam do São Paulo neste
Brasileirão. O Vasco é um
deles. Na terceira rodada,
fez 2 a 1 em São Januário, quando brigava pela
liderança e os rivais viviam
momento conturbado. Com
papéis invertidos com os
paulistas, os cariocas tentam repetir a dose neste
domingo,para deixarem a

zona de rebaixamento.
Com desfalques e futebol
nada empolgante, o Vasco
buscará a superação diante
de um rival há 11 jornadas
sem derrota na competição,
desde os 3 a 1 para o Atlético-MG, e com média recente
de três gols por jogo.
Depois de conseguir segurar o Fortaleza, mas não
cumprir bem o papel na frente, o Vasco tentará repetir a
tática da forte marcação no
Morumbi, mas buscar que o
ataque faça sua parte.
O Vasco soma apenas 23
pontos no Brasileirão, com
desempenho ruim e apenas
um triunfo em cinco jogos na
competição sob a batuta de
Sá Pinto. Ambos precisam
melhorar e nada melhor que
seja diante de uma equipe
em bom momento para levantar o moral.

treia diante do Corinthians.
Ele está à disposição e
disputa uma vaga desde o
início com Isaque. Depois
de defender a Colômbia
nas Eliminatórias, Orejuela
retorna à lateral direita.

Kannemann, que estava
com a Argentina, forma a
zaga com David Braz. O estrangeiro está, suspenso na
Libertadores e desfalca os
gaúchos diante do Guaraní,
quinta-feira, no Paraguai.

Atlético-MG tenta recuperar
pontos perdidos em casa
na visita ao Ceará
Belo Horizonte (AE) - Um empate neste domingo
garante a manutenção da liderança do Brasileirão
ao Atlético-MG. Mas o time quer mais. Em visita ao
Ceará, às 16 horas, no Castelão, a meta e recuperar
os três pontos perdidos no meio de semana diante
do Athletico-PR.
Os mineiros podiam ter aberto a rodada com cinco pontos na de vantagem, mas acabaram surpreendidos e perderam a invencibilidade em casa. Agora,
para seguir na frente, ganhar longe do Mineirão se
tornou fundamental.
Para isso, os mineiros terão de melhorar bem o
desempenho como visitante. Em nove jogos, foram
apenas três vitórias e outras seis derrotas. Um
aproveitamento de 33,3%. Ganhar longe de casa é
obrigação de quem sonha alto.
Ainda sem Jorge Sampaoli, recuperando-se da
covid-19 e sob a mira do tribunal desportivo, o Atlético-MG será dirigido o segundo jogo seguido pelo
auxiliar Leandro Zago. O argentino vai ser julgado
após burlar regras e ser acusado de “dar orientações” diante do Flamengo quando estava suspenso.
De volta após defenderem suas seleções nas
Eliminatórias, Júnior Alonso formará a defesa com
Igor Rabello. Savarino deve completar o trio ofensivo
com Eduardo Sasha e Keno. O venezuelano foi um
dos destaques na goleada sobre o Flamengo, por 4
a 0, por suas assistências. Com ele, o Atlético-MG
acredita que os gols sairão no Castelão.
Além de Sampaoli e boa parte da comissão
técnica estarem infectados com covid-19, Everson,
Jair, Victor, Guga, Réver, Allan, Vargas, Alan Franco,
Gabriel e Savio também são desfalques por causa
do vírus.
Os testes positivos de Everson e Jair foram
divulgados na sexta-feira à noite. O auxiliar Éder
Aleixo também foi diagnosticado com o vírus.
Everson abre chance para o retorno de Rafael, algo
que já era cobrado pela torcida. No lugar de Jair, o
jovem Wesley deve fazer o segundo jogo seguido. Ele
estreou diante do Athletico-PR, sendo acionado no
segundo tempo.

Casos de contaminação crescem e atingem metade dos clubes do Brasileirão
São Paulo (AE) - A 22.ª
rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começou
na sexta-feira sob o impacto
de um impressionante aumento de casos de covid-19
entre jogadores, treinadores,
membros de comissão técnica
e funcionários dos clubes. Até
o início da noite desta sextafeira, eram mais de 50 casos
em 10 times. E 4 treinadores
estavam contaminados e fora
de ação. Somente o Palmeiras,
que lidera o “ranking” com 18
casos, afastou mais 5 jogadores na sexta.
A CBF entende que a contaminação não ocorre em
campo e não cogita mudar
o protocolo neste momento.
Para os especialistas ouvidos

pelo Estadão, o problema está
no descumprimento dos protocolos sanitários por parte dos
jogadores. Eles acreditam que
os atletas, assim como parte
da sociedade, relaxaram em
relação ao cumprimento das
medidas de segurança.
É o que diz o infectologista
Alexandre Naime Barbosa,
chefe do Departamento de
Infectologia da Unesp. “Os
eventos ‘superdisseminadores’, que englobam batizados,
festas de aniversários e qualquer outro tipo de ambiente
que tenha mais de seis pessoas e as medidas de proteção
não são respeitadas, estão
fazendo com que a curva
volte a crescer. As pessoas
estão banalizando a questão

da flexibilização, inclusive os
jogadores, que estão sendo
flagrados nesses eventos”,
avalia.
Essa situação, somada às
condições de trabalho no futebol, facilita a disseminação do
vírus. Um atleta infectado tem
possibilidade de contaminar
vários outros por causa da
proximidade dos treinos.
“Houve um relaxamento
das medidas de proteção
fora dos clubes. Os jogadores
estão se expondo a ambientes
onde não é possível manter a
proteção. Festas, restaurantes
e grupos de amigos. O sujeito
que se infecta vai acabar
contaminando seus companheiros, já que, pela natureza
do esporte, não é possível

aplicar distanciamento e uso
de máscaras”, explica o infectologista Alexandre Cunha.
Atrás do Palmeiras, que
registra 18 casos - Gabriel
Menino também se contaminou, mas já está recuperado
-, estão Atlético-MG, com 10
contaminados, e Vasco, com
7. O Santos tinha 9 doentes,
mas nesta sexta-feira 6 deles
foram liberados por estarem
recuperados - Alex, Alison,
Sandry, Pituca, Jobson e Jean
Mota.
Segundo Naime, se os jogadores seguissem à risca
os protocolos de segurança
elaborados pelos clubes, não
haveria esse tipo de situação.
“Olha o nome: ‘concentração’.
É óbvio que haverá aglomera-

ção. Se um ou dois não fazem
a lição de casa, acaba com a
proteção de todos. O jogador,
nesse caso, prejudica o próprio clube”, explica.
Cunha também acredita
que esses casos não parecem
ser consequência de falhas
nos protocolos dos clubes.
Para o infectologista, é mais
provável que um atleta tenha
se contaminado fora das
atividades e levado o vírus
para dentro dos CTs. “Os
jogadores são jovens e nessa
faixa etária a covid-19 é uma
doença benigna. Mais da
metade dos infectados podem
ser assintomáticos, o que torna mais difícil uma contenção
a partir da avaliação clínica”,
afirma.

TÉCNICOS
O surto nos clubes também colocam em risco a saúde
dos treinadores e de suas comissões técnicas. Na semana
passada, Jorge Sampaoli, do
Atlético-MG, e Cuca, do Santos,
estavam afastados de seus cargos em decorrência da covid-19.
O treinador santista chegou a
ficar internado e, mesmo tendo
testado negativo na última bateria de exames, permanecerá
longe de seu posto por cerca de
dez dias. Ele é do grupo de risco
por ter problemas cardíacos
- há algum tempo passou por
cirurgia no coração. Tanto o
Atlético quanto o Santos tiveram dificuldades para repor a
presença de seus técnicos em
campo.
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Veterinário orienta sobre a importância
do uso de medicação veterinária correta
Umuarama - Quando
nossos melhores amigos ficam doentes, a
primeira dúvida que
normalmente nos acomete é onde comprar
a medicação prescrita
pelo médico veterinário.
Muitos profissionais
ainda indicam remédios
destinados a humanos
ou que o tutor procure
uma farmácia de manipulação.
De acordo com o médico veterinário Jonathan Soares de Lima,
do Agro&Pet Fazendão,
essa atitude não é a
mais indicada e nem a
mais segura para o seu
animalzinho. “A medicação humana foi testada para ser usada nas
pessoas, com dosagens
específicas considerando o tamanho de quem
vai usar. Já os remédios
destinados aos animais
tiveram sua eficácia
comprovada para o uso
veterinário”, afirmou
Lima.
Ele explicou que
quando se usa um remédio humano, a dosagem a ser aplicada no
animal tem que ser fracionada de acordo com
o porte do pet. “Além
do inconveniente, é um
risco que pode comU

N

havia em Umuarama e
região”, contou Lima.
VETERINÁRIO

Ele destacou que
por ser veterinário tem
condições de além de
atender e prescrever
medicação, também
orientar corretamente
para a comprar de um
remédio para o seu pet.
“Se vai até uma casa
agropecuária ou um pet
onde não haja um médico veterinário responsável, além de não ter
todo tipo de remédio,
o profissional não terá
condições de fazer uma
avaliação no animal
para saber se ele tem
condições físicas de
receber aquela medicação específica naquele
momento”, afirmou.
SERVIÇO

O médico veterinário Jonathan Soares de Lima ressalta a importância do uso
de medicação destinada especificadamente para animais

prometer a eficácia do
tratamento”, afirmou.
MEDICAÇÃO
Dr. Jonathan Lima salientou ainda que atualmente a farmacologia
veterinária é completa
e abrange desde problemas mais simples como
I
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uma dermatite até um
tratamento contra o câncer. “Têm antibióticos,
anti-inflamatórios, insulinas, medicação para
problemas cardíacos
para o uso exclusivo nos
pets. É importante que o
tutor tenha a consciência sobre a importância
I

D

A

NOTÍCIAS DA

D

E

de usar a medicação
veterinária. É até uma
forma de proteção ao seu
animal”, afirmou.
FARMÁCIA

Há cerca de um ano
o médico veterinário
buscou sanar a dificuldades de tutores de
P
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Umuarama e região
com a abertura de uma
farmácia veterinária
em anexo a Agro&Pet
Fazendão. “Investimos
em uma farmácia completa que se encontra
apenas em grandes centros com o intuito de
suprir essa lacuna que
N
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Se precisar comprar
uma medicação para
o seu pet, a farmácia
da Agro&Pet Fazendão
está aberta de segunda
a sexta-feira das 7 horas às 22 horas e aos
sábados, domingos e
feriados, das 7 às 18
horas. E no começo do
próximo mês fará uma
comemoração especial
no seu primeiro aniversário de funcionamento.
E

UNIPAR

ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Quem estuda na Unipar participa de projetos de pesquisa!
E pode expor o conhecimento produzido no maior evento anual da Instituição e um dos maiores do meio acadêmico no Paraná

O

rganizadores comemoram o sucesso do
19º Encontro Anual de Iniciação Científica
da Universidade Paranaense, desta vez, por
causa da pandemia de covid-19, realizado no
formato de videoconferência [on-line].
O balanço apresentado pela Copex –
Coordenadoria de Pesquisa e Extensão da
Unipar é positivo: foram expostos 1.245 estudos
acadêmicos, selecionados entre os mais de dois
mil inscritos, abordando resultados de projetos
de pesquisa científica da Unipar.
Os autores, professores pesquisadores e

Em seus projetos de
pesquisa a Unipar reúne
cerca de 500 estudantes,
entre bolsistas e voluntários
alunos [da graduação, pós-graduação e do
ensino médio de escolas de Umuarama], se
empenharam para valorizar cada momento
dedicado à difusão do conhecimento que
produziram. Foram 1.986 nessa missão.
O Reitor da Unipar, Carlos Eduardo Garcia,
participou da abertura solene, que contou com
mais de mil assistindo ao vivo [professores e
estudantes], pelo canal da Unipar no YouTube.
No comando estava a coordenadora da Copex,
professora Evellyn Wietzikoski.
Lembrando o eixo temático do Encontro:
‘Ciência, Tecnologia e Condição Humana:
Desafios, Ações e Compromissos’ ela lamentou
o desprestígio da ciência em nível global,
alastrado pelas fake news, que, aliás, foi o tema
da palestra de abertura.

O Reitor Carlos Eduardo Garcia e a professora Evellyn na abertura
oficial do Encontro, ocorrido nos estúdios da TV+ Unipar

Tudo on-line:
trabalhos, produzidos
por cerca de dois
mil professores e
estudantes, também
foram apresentados
de forma remota

“Este Encontro mostra, de uma
forma muito valorosa, o potencial
dos nossos pesquisadores; é
uma verdadeira vitrine das
oportunidades que a Unipar
oferece para o nosso aluno
expandir os conhecimentos,
desenvolver habilidades, instigar
o pensamento crítico e, claro,
colaborar para a produção do
saber científico. Isso tudo muito
nos orgulha!”
Reitor Carlos Eduardo Garcia
“Nosso evento ganha mais
força em tempos da prática
irresponsável da divulgação de
conhecimento não-científico,
que, infelizmente, prejudica
toda a comunidade científica e
por extensão a sociedade... Nós
lutamos para que o pesquisador
seja respeitado, acreditando
que o ambiente acadêmico
contribui para a configuração
de uma sociedade mais justa e
mais preparada para os desafios
impostos à sobrevivência digna da
nossa biosfera.”
Professora Evellyn
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Variedades
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Sem machismo

Anderson Di Rizzi não esconde a sua alegria com a
paternidade. O ator é pai da pequena Helena, fruto do
relacionamento com Taise Galante. O bonitão tem dito que
está educando a filha sem machismo e que os brinquedos
não devem ter gênero.
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De bem com a vida

Quem convive com Camila Queiroz conta que no
dia a dia ela é uma pessoa muito tranquila e de fácil
trato. Considerada moça de pé no chão que não se
deixa seduzir pela fama, Camila cultiva o bom humor
e encara os desafios com seriedade, mas também
com muita leveza.

Final marcada

No dia 17 de dezembro a Record TV mostrará a
final do seu reality “A Fazenda”. E está dito.

O aniversário de Eliana

Hoje Eliana comemora mais um ano de vida. Ela nasceu
em 22 de novembro de 1973 e a produção de seu programa
preparou uma surpresa para comemorar o aniversário.
Marilia Mendonça, de quem Eliana é muito fã, apareceu
de surpresa durante a gravação da atração que o SBT
exibe nesta tarde, cantando seus maiores sucessos. Além
disso, a aniversariante ganhou uma homenagem especial
dos filhos Arthur e Manuela.

De bem com a vida

Quem convive com Camila Queiroz conta que no dia
a dia ela é uma pessoa muito tranquila e de fácil trato.
Considerada moça de pé no chão que não se deixa seduzir
pela fama, Camila cultiva o bom humor e encara os desafios
com seriedade, mas também com muita leveza.

Final marcada

No dia 17 de dezembro a Record TV mostrará a final
do seu reality “A Fazenda”. E está dito.

Mesaniversário

A menina Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula
Siebert completou seis meses e ganhou festinha em família para comemorar a data. Ela ganhou uma fantasia de
sereia, com direito a cauda e babados.

Lembrada

Juju Salimeni é um dos nomes lembrados para a edição
do ano que vem do “Big Brother Brasil”. Por enquanto,
nada confirmado. A modelo pediu afastamento da escola
de samba “X-9 Paulistana”, da qual era rainha de bateria,
alegando que não daria conta devido a outros compromissos profissionais e isso aumentou ainda mais os rumores
sobre a sua participação no reality global.

Empresária

Simaria está em Valência, na Espanha, cidade-natal de
seu marido, o empresário Vicente Scrig. A cantora que faz
dupla com a irmã, Simone, agora é sócia de um badalado
restaurante, localizado no Aqua Shopping Center, um shopping de luxo localizado naquela cidade. “A ideia mesmo
surgiu em uma conversa com meu marido, eu disse que
precisava fazer outro tipo de investimento fora a música,
precisava me expandir”, ressaltou a artista.

Desmentido

Mayra Cardi jogou balde
de água fria nos boatos de
que teria se reconciliado
com Arthur Aguiar. Ela
explicou que o ex-marido
esteve em sua casa para
auxiliar nos cuidados com
Sophia, a filhinha deles,
para que ela pudesse participar da comemoração do
aniversário de uma amiga.
Mais nada.

Escalada

Fernanda Nobre, que
tanto sucesso fez nas novelas da Record, foi escalada
para “Um Lugar ao Sol”,
uma das próximas produções da Globo. A atriz aparecerá interpretando uma
mulher rica e elegante.

A receita de Rafa
Brites

A jornalista e apresentadora Rafa Brites contou que
costuma usar água de coco
para repassar os cabelos.
Ela garante que o produto é
leve, deixa os fios cheirosos
e com excelente textura.

Família

Karina Bacchi não esconde que quer muito ter
mais um filho e que já fez
várias fertilizações, mas
sem sucesso. Atualmente
casada com o ex-jogador
Amauri Nunes, ela é mãe de
Enrico, de 2 aninhos.

Foto: Caio Castro,
Letícia Colin e Felipe
Camargo / João Miguel
Jr-RG
1) Em qual dessas
produções o trio de
atores, Caio Castro,
Letícia Colin e Felipe
Camargo, interpretaram, respectivamente, Dom Pedro, Princesa
Leopoldina e José Bonifácio?
a) “Cordel Encantado”
b) “O Quinto dos Infernos”
c) “Novo Mundo”
d) “Carlota Joaquina”
2) Qual dessas duplas protagonizou a novela "Brega
& Chique"?
a) Betty Faria e Marília Pêra
b) Glória Menezes e Betty Faria
c) Renata Sorrah e Marília Pêra
d) Glória Menezes e Marília Pêra
3) A série é “Vade Retro”. Como se chamava o personagem vivido pelo ator Tony Ramos?
a) Genésio
b) Abel Zebul
c) Opash
d) Zé Maria
4) Que atriz e jurada famosa foi casada com o saudoso apresentador Wagner Montes?
a) Sônia Abrahão
b) Claudete Troiano
c) Sônia Lima
d) Olga Bongiovanni
5) Como se chamava a personagem vivida por Jandira Martini na novela "O Clone"?
a) Zoraíde
b) Lattifa
c) Noêmia
d) Zuleika
(Respostas: 1-d / 2-c / 3-b / 4-c / 5-a)
Horóscopo – 22/11/2020
By Geremy Altins

Filmes

(A programação de filmes está sujeita a alterações sem
o prévio aviso)
Sicário: Dia do Soldado
(Sicario: Day Of The Soldado) 13h30, na Record, EUA,
2018. Direção de Stefano Sollima. Com Benicio Del Toro,
Josh Brolin, Isabela Merced, Jeffrey Donovan, Catherine
Keener e Manuel Garcia-Rulfo. O oficial da CIA Matt Graver
volta a contatar seu sicário de confiança, Alejandro Gillick,
desta vez para sequestrar a filha caçula de um barão das
drogas mexicano. Os famosos cartéis agora são considerados células terroristas e o objetivo da missão, orientada
secretamente pelo alto escalão do governo, é fazer eclodir
uma guerra entre os grupos rivais.
Moana - Um Mar de Aventuras
(Moana) 13h40, na Globo, EUA, 2017. Direção de Ron
Clements, John Musker. Moana Waialiki é uma corajosa
jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma
longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais
sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em
busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que
ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus
Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde
enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias
do submundo.
Turbo Kid
(Turbo Kid) 22h00, na Bandeirantes, Canadá, 2015. Direção de Benoit Beaulieu. Com Munro Chambers, Laurence
Leboeuf, Michael Ironside. Um adolescente é fascinado por
quadrinhos de super-heróis, e vive no mundo da imaginação.
Um dia, ele conhece uma garota que também adora HQs, e
os dois decidem partir em uma verdadeira missão. Quando o
vilão Zeus ameaça a dupla, eles devem provar que possuem
mais poderes do que imaginavam.
Atentado em Paris
(Bastille Day) 22h50, na Globo, EUA, 2015. Direção de
James Watkins. Com Idris Elba, Richard Madden, Charlotte
Le Bon, Kelly Reilly, José Garcia, Thierry Godard. Michael
Mason é um norte-americano que vive em Paris e se encontra nas mãos da CIA quando ele rouba uma bolsa que contém
mais do que uma carteira. Sean Briar, o agente de campo no
caso, rapidamente percebe que Michael é apenas um peão de
um jogo muito maior e também é o seu melhor trunfo para
descobrir uma conspiração criminosa em grande escala no
coração da força policial.
Um Ato de Coragem
(John Q) 00h40, na Globo, EUA, 2002. Direção de Nick
Cassavetes. Com Denzel Washington, Robert Duvall, Anne
Heche, Ray Liotta. John Q. Archibald é um homem comum que
trabalha em uma fábrica e vive feliz com sua esposa, Denise,
e seu filho, Michael. Até que Michael fica gravemente doente,
necessitando com urgência de um transplante de coração para
sobreviver. Sem ter condições de pagar pela operação e com o
plano de saúde de sua família não cobrindo tais gastos, John
Q. se vê então numa luta contra o tempo pela sobrevivência de
seu filho. Em uma atitude desesperada, ele decide tomar como
refém todo o setor de emergência de um hospital, passando a
discutir uma solução para o caso com um negociador da polícia
e com um impaciente chefe de polícia, que deseja encerrar o
caso o mais rapidamente possível.
Guerreiros no Espaço
(Space Warriors) 02h30, na Bandeirantes, EUA, 2013.
Direção de Sean McNamara. Com Thomas Horn, Josh Lucas,
Dermot Mulroney. Um grupo de crianças muito habilidosas é
escolhido para o programa de treinamento na NASA. Entre
competições acirradas, eles precisam aprender a conviver
com suas diferenças.
Regressão
(Mindscape) 02h30, na Globo, EUA, 2015. Direção de
Jorge Dorado. Com Taissa Farmiga, Mark Strong, Brian Cox,
Indira Varma, Jessica Barden, Noah Taylor. Aos 16 anos de
idade, Anna é filha de um dos casais mais ricos dos Estados
Unidos. Esta garota inteligente e manipuladora acabou de
passar por um grande trauma relacionado à sua família.
Para investigar o caso, o perito John é convocado. Ele tem
o poder de entrar na mente das pessoas, e deve determinar
se Anna é culpada ou inocente neste caso.

Áries
Se eﬆá mesmo determinado a lutar
por uma posição melhor no trabalho,
priorize essa meta, sem, no entanto,
radicalizar. Há momento que é preciso fazer certas concessões para
progredir.
Touro
Não é momento de agir emocionalmente ou de medir forças com
autoridades. Procure trabalhar bem
com sua equipe, mas não conte com
resultados imediatos. Não se exalte,
tenha calma.
Gêmeos
Muita gente começa de baixo, sem
se sentir diminuído por isso. Tenha
muita calma que sua vitória chegará
no momento certo. Continue agindo
com afinco, honeﬆidade e muita fé.
E tenha calma.
Câncer
Cultive a autoconfiança com ardor.
Com calma terá a concretização de
objetivos e o cumprimento do que
planejou. Escolha bem as revelações
que pretende fazer, para não magoar
ninguém.
Leão
Cuidado para não exceder seus limites. Assuma só o que pode dar conta.
No trabalho, seja paciente e colabore
com o que for preciso. Lembre-se que
o importante é ajudar sempre.
Virgem
Não tome decisões afoitas em sua
vida pessoal e profissional. Algo que
o preocupa deverá ser contornado por
hora, para não magoar ninguém. É
preciso agir com bom senso.

Libra
Um bom dia para bater o martelo e
decidir o que vinha sendo discutido.
Mas cautela com compromissos
financeiros importantes. As intrigas
devem ser ignoradas.
Escorpião
A concorrência não representa um
perigo para você. Fique seguro e proteja-se das fofocas evitando comentar
a vida alheia. Seja hábil, para não se
envolver em confusões familiares.
Sagitário
Não se desgaﬆe e cuide muito bem
de sua saúde, mantendo uma dieta
rica em proteínas e sais minerais.
Cuidado com a auto cobrança excessiva na área profissional. Aja de
maneira calma.
Capricórnio
Por mais que seja chato, coloque em
ordem seus pertences e documentos.
No setor profissional analise objetivamente as alternativas para não se
iludir e acabar se prejudicando.
Aquário
A confiança nos outros deve ser bem
dosada, lembre-se que exiﬆe gente
falsa em todos os lugares. Aproveite
os bons momentos com a pessoa
amada. Que tal planejar uma noite
romântica?
Peixes
No trabalho fuja das posições radicais
e das decisões emocionais. Às vezes
os sentimentos podem contrariar sua
razão. Procure agir com tranquilidade.
Procure uma alimentação saudável.
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Procon orienta consumidor para não
ter dor de cabeça na ‘black friday’
Umuarama - Como no
restante do país, Umuarama terá na próxima
sexta-feira, 27, a famosa
promoção ‘black friday’,
quando grandes redes de
lojas oferecem uma vasta
linha de produtos com
grandes descontos e condições especiais aos consumidores. Diante disso, o
Procon Umuarama divulga
algumas orientações para
que o umuaramense evite
dores de cabeça ao realizar sua compra.
De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, João Paulo Souza
Oliveira, a primeira dica
é pesquisa de preço. “É
prudente que o consumidor monitore o preço do
produto que pretende adquirir na black friday para
evitar falsas promoções, a
famosa ‘metade do dobro’.
Para isso, sites ‘buscadores’ (como Buscapé, Zoom,
Baixou, entre outros) continuam sendo uma forma
eficiente para verificar
o de preço real de cada
produto”, orienta. Veja as
outras dicas do Procon-Umuarama.
Cuidado com golpes
O consumidor deve
desconfiar de descontos
exagerados que fogem ao
senso comum, procurando
constatar a idoneidade da
plataforma digital antes

de golpe. Antes de prosseguir com qualquer compra
online, o consumidor deve
conferir no site oficial da
empresa se a oferta realmente existe.
Veja a reputação da
empresa
Antes de fechar a compra, pesquisar a reputação
da empresa na internet é
uma boa pedida e pode evitar dores de cabeça. Sites
como o www.reclameaqui.
com.br possuem um vasto
registro que revela quais
são os tipos de problemas
mais comuns causados

pela empresa.
Produto escolhido –
consumidor precavido
Definido o produto e
qual empresa comprar, é
importante que o consumidor guarde o máximo
de informações sobre a
operação, como por exemplo: oferta, fechamento
do pedido e comprovante de pagamento. Tais
documentos facilitam o
procedimento na hora de
registrar uma reclamação
perante o Procon, em caso
de infração ao Código de
Defesa do Consumidor.

FEITA A COMPRA, CONHEÇA SEUS DIREITOS

Movimento tende a aumentar no comércio no próximo fim de semana devido às promoções

de qualquer compra. O
Procon-SP disponibiliza
uma lista de sites a serem
evitados, uma importante
ferramenta a ser utilizada. Consulte em https://
sistemas.procon.sp.gov.

br/evitesite/list/evitesites.
php Se a compra for por
boleto, confira os dados
da empresa fornecedora
antes de efetuar o pagamento.
Evite clicar em links de

promoções enviados por
e-mail e aplicativo de conversa. Desconfie de promoções com curto prazo de
duração (válidas somente
por algumas horas), pois
podem ser uma tentativa

O consumidor tem 30 dias para reclamar de
vícios constatados em bens não duráveis e de
90 dias em bens duráveis, ou seja: a garantia
legal! Fique esperto: alguns produtos possuem
uma garantia maior, denominada garantia
contratual.
Se o produto adquirido apresentar algum
vício, o fornecedor terá 30 dias para realizar o
respectivo reparo. Não sendo possível reparo
no prazo legal, o consumidor pode requerer a
substituição do produto, restituição do valor
pago ou o abatimento proporcional do preço.
Por fim, para operações realizadas pela internet o consumidor poderá desistir da compra,
mesmo injustificadamente, dentro de um prazo
de 7 dias, sem qualquer penalidade.
Caso tenha dúvidas ou necessite de maiores
informações, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo telefone (44) 3621-5600.
Boas compras!

Sanepar é a 2ª melhor empresa
Prazo de inscrição para o vestibular
de Medicina na Unipar está na reta final de infraestrutura do Brasil
Umuarama - Faltam
poucos dias para o encerramento do prazo de inscrição para o vestibular de
Medicina da Universidade
Paranaense – Unipar. Os
interessados têm até o dia
30 para fazê-la. A prova
será aplicada em Umuarama, no câmpus-sede da
Instituição, na tarde do dia
6 do mês que vem [domingo]. Será presencial.
Equipes que coordenam
os trabalhos estão com
tudo planejado, inclusive
em relação às normas de
biossegurança: as salas
de aula vão receber higienização especial, as
carteiras serão colocadas
com devido distanciamento e a ordem é redobrar
os cuidados para evitar
aglomeração no pátio.
Medicina entrou para o
portifólio de cursos de graduação da Unipar em 2018;
esta será a quarta turma
para se somar com as
primeiras, que congregam
cerca de 300 estudantes de
várias cidades do Paraná e
de outros estados.
Cumprindo todas as
metas, o curso de Medicina
da Unipar coloca-se entre
os que seguem as melhores
metodologias da atualidade [pautadas num projeto
pedagógico moldado em
três pilares: atenção à
saúde, gestão em saúde e
educação em saúde]. Uma
megaestrutura laboratorial, dotada de equipamentos de última geração para
aulas práticas, reforça seu
ótimo conceito.
Com professores de alto
nível – titulados e com muita experiência em atuação
clínica e hospitalar – o curso de Medicina da Unipar
também se destaca pelas
parcerias que mantém com
hospitais de Umuarama e
cidades vizinhas e com a

O presidente afirma que a Sanepar tem inveﬆido em inovação em todo o Paraná
Alunos em aula prática: laboratórios contam com simuladores de última geração, que garantem eficiência no processo
ensino/aprendizagem

Rede Municipal de Saúde
[postos de saúde], onde os
alunos poderão participar
de atividades práticas e de
estágio.
As chances para isso
aumentam com os investimentos em pesquisa e
extensão universitária

[setor que presta serviços à comunidade] que a
Unipar faz, sempre mais,
ano a ano, para manter
seu padrão de excelência,
prestando ao seu aluno
serviço diferenciado e sintonizado com os novos
tempos.

Práticas realísticas
O Centro de Simulação em Saúde está entre os espaços mais valorizados do curso de
Medicina. É formado por setores: de ‘consultas
básicas em atenção primária e especialidades’, com sete consultórios para simulação de
consultas e de atendimentos; ‘pré-hospitalar e
hospitalar’, montado com vários leitos; e o bloco
cirúrgico e unidade de terapia avançada, onde
há “pacientes” (bonecos modelos de última
geração), que demonstram várias doenças. Sala
de procedimentos, sala de convivência, salas
de estudos e sala de debriefing completam o
CSS. Esse arrojo todo tem por proposta levar
os alunos a se depararem com situações semelhantes às que serão enfrentadas no cotidiano,
aprendendo técnicas e capacidades decisórias.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)
é a segunda melhor empresa do Brasil na categoria
Infraestrutura, no ranking
das Melhores e Maiores 2020
da revista Exame, divulgado
nesta quarta-feira (18) em
cerimônia de premiação
transmitida pelo Youtube.
No ranking geral, que
elenca as mil maiores empresas do Brasil neste ano,
a Sanepar ficou na 155ª
posição, subindo 12 posições em relação à lista das
maiores no ano passado.
Está é 47ª edição do
ranking desenvolvido pela
revista de economia e negócios, que classifica empresas por seus indicadores
de desempenho. Em 2020,
destacou exemplos de resiliência e inovação em 20 setores da economia e em 12
segmentos do agronegócio.
“Estamos muito empenhados em melhorar e expandir os nossos serviços,
mesmo em contexto de
pandemia e da pior seca da
história do Paraná. Buscamos alternativas, contando com a competência de

nosso corpo de gestores e
técnicos na implementação
de melhorias para superar
as condições que nos foram
impostas”, destaca o diretor-presidente da companhia, Claudio Stabile.
O presidente afirma que
a Sanepar tem investido em
inovação, especialmente
na gestão de ativos, com
foco na otimização do uso
do patrimônio e demais
recursos. “Primamos pela
excelência na gestão a fim
de nos adaptar ao cenário, e
o caminho é fazer o melhor
uso possível do que temos
com eficiência”, completa.

PRÊMIO
A Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras
(Fipecafi) é responsável
pela elaboração do ranking,
que avalia mais de 3 mil
empresas em 20 setores da
economia. O prêmio é resultado da avaliação criteriosa
de dados como índice de
crescimento, rentabilidade,
saúde financeira, participação de mercado e produtivi-

dade por empregado.
Nesta edição, a Exame incluiu ainda o voto popular. A
pontuação total da Sanepar
foi de 645, muito próxima à
da primeira colocada, que
obteve 710 pontos.

SANEAMENTO
Além do ranking Melhores
e Maiores 2020 da Exame,
a Sanepar foi destaque na
edição 2020 do prêmio Valor
1000, como a segunda melhor
do setor de saneamento. Também foi a única do setor de saneamento, com receita líquida
de até R$ 8 bilhões, a receber o
Troféu Transparência, concedido pela Associação Nacional
dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (Anefac), que reconhece a
qualidade dos demonstrativos
financeiros referentes ao ano
de 2019.
Os demonstrativos são
analisados por alunos de
Mestrado e Doutorado em
Controladoria e Contabilidade da Faculdade de
Economia e Administração
da Universidade de São
Paulo (USP).
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA HATCH
ADVANTAGE
11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.
CELTA LT 1.0
2013, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

18/18, branco, rodas
de liga leve.39.000 km,
R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
S10 2.4 LS 16/16
Branca,
completa,
cab. dupla. R$ 68.000
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
S10 EXECUTIVA
11/11
4X4, dupla, prata, completa.
R$ 62.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

FORD

FORD

CORSA SEDAN 1.4
PREMIUM
08/09, prata completo,
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

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

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

IMPORTADOS

ONIX LTZ
13/14, branco, automático.
R$ 40.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
ONIX LTZ 1.4

IMPORTADOS

COROLLA ALTIS
18/18
Preto, 90.000 km, R$
90.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
COROLLA XEI
18/19
Branco, 35.000 km R$
89.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

VOLKSWAGEN

GOL 1.0 2003/04
Prata, 4 portas,R$ 12.500,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.
GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.
GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
KOMBI 1.4
BRANCA
2014,
envidraçada,
90.000km, R$ 35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
POLO 1.6 18/18
Branco, 60.000km R$
50.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI

LEILÃO DE VEÍCULOS
LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 CURITIBA/PR.

200 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

25/11
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 09H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111
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IMÓVEIS
Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua
Luiz Gavassi, n° 2216,
Jardim Porto Seguro,
Umuarama-PR.( em
frente ao Residencial
Dubai ) Contendo 1
suíte, 2 quartos, Sala,
Cozinha planejada, 1
banheiro social, lavanderia,
Edícula/espaço gourmet com
churrasqueira e Garagem
Coberta para 02 carros.
Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de
área construída, sendo 1
suíte máster, 2 Suítes, 1
quarto, Sala, Cozinha, 1
banheiro social, lavabo,
lavanderia, edícula, garagem
coberta e 1 sala comercial.
Valor R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

CARROS

ANO

PRISMA 1.4 ADVANTAGE

COR

19/19 BRANCO

PRISMA 1.4 LTZ

18/18

SPIN 1.8 ACTIV 7

18/19

TRACKER 1.8 LTZ

14/15 BRANCO

TRACKER 1.4T PREMIER

18/18

OPCIONAIS

COMPLETO, AUT

VERMELHO

PRETO

VALOR

R$ 58.900,00

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

COMPLETO, AUT, 7 LUGARES R$72.900,00

COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 59.900,00

CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 79.900,00

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Residência á construir de
alto padrão, localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza, próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama/PR. O condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,
salão de festas e portaria
24 horas, nossa Arquiteta
está à disposição para
fazer a planta da sua
casa de acordo com a
sua necessidade. Gostaria
de visitar os terrenos
disponíveis? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com
pé direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,
churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos
os quartos e Garagem
Coberta para 02 carros.
Valor R$ 800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada
na Rua Mato Grosso,
Zona II, Umuarama/PR.
Contendo 281.51m² de
área construída, 280.00m²
de área total sendo 1
suíte máster, 2 Quartos,
Sala de estar, Sala de

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103,
Edifício
Residencial
Orion, Umuarama/PR.
Contendo área total de 300
m², possuindo 03 suítes
sendo uma máster, hall

de entrada, sala de jantar,
sala de estar, varanda
gourmet com churrasqueira,
banheiro social, cozinha,
área de serviço, copa e
03 vagas de garagens.
O condomínio possui: 02
piscinas, sauna, cinema,
01 salão de festa grande
integrado com a piscina,
01 salão de festa pequeno,

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

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

quartos, sala, cozinha, 02
garagem, piscina, academia,
brinqueoteca, sala de
eventos. R$ 1.350,00 +
condomínio. (av. Paraná
nº 5636). Fone: (44) 9
9958-0170.

LOCAÇÃO
Ed. Burle Marx, 8º andar,
contendo: 01 suíte, 02

TERRENOS

TERRENOS

VENDO TERRENO
Lote urbano, ótima
topograﬁa, Lote 9-A,
Quadra 27, 6 m frente,
30 m de lateral, área do
terreno 180 m2, Jardim
Belvedere, Rua Montes
Claros, ao lado do número
2268. R$ 85.000,00.
Fone: 44 3622-1191 e
98863-2323

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

VEndAS

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 400.000,00

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

R$ 270.000,00

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

R$ 1.300.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

Residência:

R$ 180.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

R$ 975.000,00

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

VEndAS

LOCAÇÕES
Residencias:

R$ 3,500,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

Apartamentos:

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

LOCAÇÕES

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

R$ 175.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 850,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 140.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

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

R$ 7.000,00

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

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

VEndAS
R$ 240.000,00

R$ 5.000,00

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

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

Apartamentos:

R$ 1.300,00

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

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

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Residencias:

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

Comercial:

R$ 3.500,00

LOCAÇÕES
VEndAS

Residencias:

VEndAS
Residência:

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

Terrenos:

VEndAS

R$ 1.300.000,00

B5

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

LOCAÇÕES

R$ 450.000,00

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

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

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

R$ 12.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 8.000,00

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

R$ 1.200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo
uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala, pé direito
duplo, garagem para dois carros, acabamento de alto padrão. O
condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança
24h, área murada, portão eletrônico, portaria com dois acessos
e duas saídas, piscina adulta e infantil, academia com vestiário, 2
churrasqueiras, salão de festas com churrasqueira, brinquedoteca,
playgroud, sala de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis,
quadra de esportes, campo de futebol society e praça. Localizado
ao lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.
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I 2021

Com elementos da nova identidade visual,
Cronos chega alinhado à nova era da Fiat
A Fiat prossegue com a
atualização de seus produtos e disponibiliza, a partir
de novembro em sua rede
de concessionárias pelo
Brasil, a linha 2021 do sedã
Cronos.
Referência em modernidade na categoria,
o veículo, que possui um
estilo envolvente, arrojado
e inovador típico do design
italiano, agora adere à nova
era da marca alinhada ao
Rebranding, iniciado com
a Nova Strada e levado
também para os hatches
Argo e Mobi.
O modelo recebeu na
grade frontal a Fiat Flag
e o Logo Script, que também estampa o cubo das
rodas, conferindo nova
personalidade ao veículo.
Além disso, o Cronos 2021
levou para o interior a
nova identidade da marca. O Logo Script está
no centro do volante e
no Welcome Moving nas
telas de inicialização do
painel de instrumentos e
da central multimídia. Já a
Fiat Flag está presente no
revestimento do câmbio.
Com uma ampla gama
composta por cinco versões
de acabamento, que oferecem duas motorizações
flex (1.3 de até 109 cv e 1.8
de até 139 cv, ambas abastecidas com etanol) e duas
transmissões (manual de

EXCLUSIVIDADE
A série S-Design oferece ainda
mais exclusividade, requinte e
personalidade, com um toque de
esportividade, ao realçar as linhas
elegantes do sedã e acrescentar
sofisticação com detalhes escurecidos no logo, rodas de liga leve
de 15 polegadas e friso lateral.
Ela também conta com faróis de

neblina, retrovisores elétricos e
spoiller traseiro. No interior, o
alto padrão de qualidade da cabine combina o ambiente elegante
(formado por logo, painel, console
e teto escurecidos) com itens de
conforto, a exemplo do ar-condicionado automático digital e vidros
elétricos traseiros.

A versão topo de gama do sedã da Fiat traz acabamento com
altíssima qualidade e detalhes externos e internos exclusivos

cinco marchas e automática de seis velocidades),
o modelo 2021 recebe os
consumidores com um acabamento esmerado que, ao
lado do design e do espaçoso porta-malas de 525
litros, um dos maiores da
categoria, são apontados
como os principais motivos
de compra pelos clientes do
segmento.
Com um surpreendente
ganho de conteúdo nos
itens de série em suas versões e pacotes de opcionais,

DE R$ 270.000,00 - POR R$ 255.000,00 à vista
RESIDÊNCIA PARQUE VITÓRIA RÉGIA

Contendo: 03 dormitórios (sendo 01 suíte) sala de estar, copa, cozinha e
demais dependências. Próximo a UEM e SAMU.

DE R$ 159.000,00 - POR R$ 149.900,00 à vista
APARTAMENTO 004 - BLOCO 03- RESIDENCIAL GREEN VILLE

Contendo: 3 quartos, banheiro, cozinha, sala, e área de serviço. Próximo a
Igreja Sagrado Coração de Jesus - Belvedere

que também estão mais
completos e incrementam
a experiência a bordo, a
linha 2021 do Cronos tem
como um de seus maiores
destaques a série S-Design.
Agora ela ganha novos e
importantes equipamentos,
como controles eletrônicos
de tração e estabilidade,
Hill Holder e chave presencial, e pode ser adotado
na configuração Drive 1.3
MT. Tudo isso sem perder
nenhum dos itens que já
disponibilizava antes.

DE R$ 185.000,00 - POR R$ 159.000,00 à vista
APARTAMENTO 12 - 1º ANDAR EDIFÍCIO PRIMAVERA

Contendo: 02 dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha, BWC, 01 vaga de
garagem. Excelente localização, à 200 m da Avenida Paraná.

O Cronos 2021 levou para o interior a nova identidade da marca

DE R$ 225.000,00 - POR R$ 199.900,00 à vista

DE R$ 235.000,00 - POR R$ 219.000,00 à vista

RESIDÊNCIA JARDIM ALPHAVILLE - PRÓXIMO AO LAGO

RESIDÊNCIA CONDOMÍNIO RESID. MÁRIO QUINTANA

TERRENO NO JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

TERRENOS PARQUE METROPOLITANO 2 E 3 - PRÓX. HOSPITAL VETERINÁRIO

Contendo: 03 Quartos, Sala, Cozinha, Vaga de Garagem, BWC social.
Localizado ao lado do Condomínio Portal das Águas!

Contendo: 3 dormitórios (1 suíte), BWC social, sala, cozinha, área de serviço e
demais dependências. Reformadíssima. Próximo ao Centro da Juventude.

DE R$ 35.000,00 - POR R$ 28.500,00 à vista
VAGA DE GARAGEM - EDIFÍCIO CEMED - CENTRO
Localizada no Edifício Cemed, em frente a Praça da Bíblia - região central de
Umuarama. Em frente ao Hospital Cemil.

Quadra 19, lote 27/28-C. 133,00m². De R$ 43.500,00 por R$ 39.000,00
Quadra 20, lote 13. 200,00m². De R$ 66.000,00 por R$ 49.900,00

Quadra 9, Lote 20/21-B. 162,75m² De: R$ 54.000,00 por R$ 45.500,00
Quadra 10, Lote 1-A. 172,20m² De: R$ 57.500,00 por R$ 44.000,00

TERRENO EM PORTO RICO - COND. FECHADO RIVIERA

TERRENO EM CRUZEIRO DO OESTE - PRÓXIMO AO DETRAN

TERRENO JARDIM PORTO SEGURO - PRÓX. COND. ROYAL GARDEN

TERRENO JARDIM IMPÉRIO DO SOL 1

Quadra 17, Lote 25. 150,50m² De: R$ 55.000,00 por R$ 49.000,00

Quadra 162, Lote 1/2-B. 177,10m² De: R$ 59.900,00 por R$ 46.000,00

Quadra 5, Lote 1. 275,50m² De: R$ 135.000,00 por R$ 125.000,00

Quadra 22, Lote 03-B. 137,33m² De: R$ 36.000,00 por R$ 32.500,00

