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UMUARAMA

Amigas criam
sebo que resgata
a paixão pela
leitura na cidade

Para concluir a Semana Internacional do
Livro, a reportagem do Ilustrado conta a
história das três jovens umuaramenses
unidas pelo amor à leitura. As amigas
Anny Rosana Trindade, Renata Silva
Severo e Tassiana Caroline Pereira (foto)
formaram laços cercados por livros e
dessa paixão nasceu o projeto do Sebo
do Lírio, hoje uma loja física que, em
tempos de digital, vem formando uma
comunidade de leitores. Confira!
Página A5

Aos poucos, cirurgias eletivas voltam
a ser liberadas para os pacientes
Além de matar e deixar sequelas nos infectados, a pandemia do coronavírus também piora a vida de quem precisa iniciar o tratamento médico ou realizar
cirurgias menos graves para evitar problemas maiores no futuro. Mas, com a leve redução no número de casos de covid-19, a Saúde começa a liberar a
realização de algumas cirurgias em cardiologia, oncologia e nefrologia que estavam sendo feitas somente em casos de emergência. Página A4

UMUARAMA

Smel pesquisa o
que leva pessoas
às atividades
físicas e esportes
A Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (Smel), de
Umuarama, está realizando
uma pesquisa para mapear
os componentes motivacionais
que levam as pessoas à prática
física e esportiva. A pesquisa
vai ajudar no desenvolvimento
de atividades para a comunidade.

O GLAMOUR DO BATOM VERMELHO -

Nem as máscaras neste período de pandemia conseguem
tirar o charme e o glamour do batom vermelho. E ajuda a
manter a autoestima das mulheres. Página B3
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COM CUIDADOS

Unipar vai
retomar aulas
presenciais
nesta segunda
Página A7

ISSO É RUIM

PF diminuiu
apurações e
operações em
2019 e 2020
Página A6
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DEPUTADO EM MARILUZ -

O deputado
federal Filipe Barros esteve em Mariluz nesta sexta-feira,
onde se reuniu com o prefeito Paulinho Alves (foto) e
outras lideranças do município. Página A3
Atendimento: 44-3621-2500
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Redação: 44-3621-2535

INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS RURAIS - As esquipes da
Prefeitura de Umuarama estão trabalhando na manutenção e melhorias nas estradas
rurais e, na semana passada, estiveram na Estrada Iarama, que liga a rodovia PR468 à Estrada São Tomé, na divisa com o vizinho município de Perobal. Página A3
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Coluna Ilustradas
Mulher se apresenta como
ganhadora de prêmio esquecido
da Mega-Sena em SP
São Paulo (AE) - O Procon informou nesta sextafeira que uma mulher procurou o órgão afirmando ser
a vencedora do prêmio de R$ 162 milhões da Mega da
Virada de 2020. Segundo a Caixa Econômica Federal,
o ganhador teria até 90 dias para se manifestar - o
prazo venceu em 31 de março.
O diretor executivo do Procon, Fernando Capez,
informou que a Caixa será notificada, pois tinha o dever de ter procurado o ganhador. “A Caixa tem como
identificar quem é o ganhador. E queremos apurar
se esse consumidor que nos procurou é efetivamente
quem venceu o sorteio”, disse. “É inconcebível que a
Caixa saiba quem é o vencedor e não o comunique”,
acrescentou
O órgão responsável pela defesa e proteção do
consumidor no Brasil informou que em março a
Caixa já havia sido notificada a identificar o apostador
e fazer o pagamento. Ainda de acordo com o Procon
o prazo de 90 dias para reclamar os prêmios tem
como base decreto-lei de 1967, quando não existia
aposta eletrônica com possibilidade de identificar o
vencedor.
Por meio de nota, a Caixa informou que “de
acordo com a Lei 13 756/2018, cabe exclusivamente
ao apostador solicitar o recebimento de prêmios de
loterias em até 90 dias. A lei estabelece, ainda, que
todo prêmio não reclamado no prazo seja repassado
ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).”
O Procon pede alteração da regra para as futuras
apostas. “Se a Caixa tem condições de localizar quem
ganhou e não o faz destinando o prêmio para outros
fins, isso implica em enriquecimento sem causa do
poder público”, defende Capez. A Caixa alega que a
identificação nunca é feita por motivos de segurança
do apostador.

Morre Levy Fidelix, fundador
do PRTB, aos 69 anos
Levy Fidelix, fundador e presidente nacional do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB),
morreu na noite de sexta-feira, 23, aos 69 anos. A
informação foi confirmada pela diretoria do PRTB,
que publicou um comunicado nas redes sociais do
político. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. “É com profunda dor e pesar que o PRTB,
por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso
Líder, Fundador e Presidente Nacional Levy Fidelix,
ocorrida nesta data na cidade de São Paulo”, escreveu
o partido. Aliados e amigos de Levy Fidelix foram
às redes sociais lamentar a morte do político. “Que
Deus conforte toda a família desse grande líder
nacional”, escreveu o prefeito de Sorocaba, Rodrigo
Manga (Republicanos), em seu perfil no Instagram.
O deputado federal por Mato Grosso e vice-líder
do governo na Câmara, José Medeiros (Podemos),
prestou condolências via Twitter. “Meus sentimentos à família do presidente do PRTB, Levy Fidelix”,
escreveu.
A ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Sandra Terena, descreveu
Fidelix como “pioneiro do conservadorismo no Brasil” ao lamentar sua morte no Twitter. O marido de
Sandra, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio,
era próximo de Levy.
Sua última participação em eleições foi em 2020,
quando tentou a Prefeitura de São Paulo. Levy deixa
sua esposa, Aldineia Rodrigues Cruz, e uma filha,
Lívia Fidelix.

Bolsonaro vai à Bahia na
segunda-feira inaugurar
26 km de estrada duplicada
O presidente Jair Bolsonaro viaja à Bahia na
segunda-feira, 26, para evento de entrega de 26
quilômetros de duplicação da BR-101, entre Feira de
Santana (BA) e Divisa BA/SE. Bolsonaro percorrerá
1.363 km de Brasília até a região para a inauguração do trecho, equivalente, em São Paulo (SP), por
exemplo, a pouco mais da distância do centro da
cidade até o Autódromo de Interlagos. De acordo com
a assessoria do presidente, a cerimônia está prevista
para as 11h, na região de Conceição de Jacuípe (BA).
As obras de duplicação do trecho entre Feira de
Santana e Sergipe, que tem 165 quilômetros, foram
iniciadas em 2014, ainda no primeiro mandato da
presidente Dilma Rousseff, como parte do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC).
Nas últimas semanas, Bolsonaro tem viajado para
participar da inauguração de pequenas obras e outros
eventos. Na sexta-feira, 23, Bolsonaro foi a Manaus
(AM) para a cerimônia de inauguração do Pavilhão
de Feiras e Exposições do Centro de Convenções
do Amazonas, onde o presidente e sua comitiva
causaram aglomeração. Sem máscara, Bolsonaro
cumprimentou apoiadores e posou para fotos.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 25 e 26 de Abril de 2021

MAIS AMEAÇA

Bolsonaro diz que Forças Armadas podem ir
às ruas para acabar com toque de recolher
São Paulo (AE) - O presidente
Jair Bolsonaro afirmou em entrevista
nesta sexta-feira, 23, que as Forças
Armadas podem ir às ruas para, segundo ele, “acabar com essa covardia
de toque de recolher”. O presidente
criticou as medidas de restrição adotadas pelos governadores para conter
o coronavírus e voltou a defender o
uso da cloroquina, remédio ineficaz
contra a covid-19
A entrevista de Bolsonaro foi concedida à TV A Crítica, do Amazonas,
nesta sexta-feira.
“Se tivermos problemas, nós temos
um plano de como entrar em campo.
E eu tenho falado: eu sou chefe supremo das Forças Armadas”, afirmou
Bolsonaro. “Se precisar, iremos para
ruas, não para manter o povo dentro
de casa, mas para restabelecer todo
o artigo 5º da Constituição e se eu
decretar isso, vai ser cumprido esse
decreto”, disse.
Bolsonaro criticou as medidas de
isolamento social decretadas pelos

governos locais, que, segundo o
presidente, estariam descumprindo
a Constituição. “As Forças Armadas
podem ir para rua um dia sim, dentro
das quatro linhas da Constituição,
para fazer cumprir o artigo 5º, direito
de ir e vir, acabar com essa covardia
de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa, de culto,
para cumprir tudo aquilo que está
sendo descumprido por parte de
alguns governadores, alguns poucos
prefeitos, mas que atrapalha toda
nossa sociedade”, disse.
As declarações de Bolsonaro
ocorrem em meio a questionamentos sobre a condução da pandemia
pelo governo federal no Brasil. A
maioria dos senadores da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Covid acredita que a gestão de Jair
Bolsonaro errou na condução da crise
sanitária no País. Segundo levantamento do <b>Estadão</b>, seis dos
11 senadores do grupo veem falhas
do Executivo no enfrentamento da

doença, antecipando que este deve
ser o foco dos trabalhos da comissão,
prevista para começar na terça-feira.
Na entrevista, Bolsonaro afirmou
ainda que o auxílio emergencial foi
o que segurou “um caos” no Brasil e
argumentou que não poderia manter
o valor em R$ 600, que foi pago até o
ano passado, por causa do endividamento público.
Ao final, o presidente voltou a
criticar as medidas de isolamento.
“Isso tem prejudicado a família brasileira que tem perdido emprego; o
número de suicídios tem aumentado,
o desespero... Vamos temer o vírus,
mas o desemprego não pode ser abandonado. (A economia) não pode parar
e se parar mata mais que o vírus”,
disse o presidente, sem apresentar
dados sobre suicídios.
Ainda durante a entrevista, Bolsonaro voltou a defender o uso da
cloroquina, medicamento sem eficácia contra a covid-19, e criticou a
imprensa.

Justiça garante a aposentado com câncer
restituição dos valores retidos do IR
São Paulo (AE) - A Justiça Federal de São Paulo
concedeu a um idoso com câncer de pele a isenção do
imposto de renda incidente sobre seus rendimentos de
aposentadoria. Pela lei, pacientes diagnosticados com
a doença têm direito à dispensa no recolhimento dos
impostos, mas há casos que acabam judicializados após
embargos da Receita Federal.
No processo em questão, a isenção foi barrada porque
o aposentado está assintomático. No entanto, na avaliação
do juiz Diogo Naves Mendonça, do Juizado Especial da
3ª Região, a jurisprudência reconhece a legalidade do benefício mesmo nos casos em que há remissão da doença.
O magistrado observou ainda que o idoso comprovou a
condição por laudos médicos.
“Veja-se que a isenção em discussão nestes autos tem
por motivação precisamente o fato de que aquele que
apresenta patologia grave apresenta maiores gastos com
tratamento médico, pouco importando se se trata de

neoplasia com sintomas atuais (neoplasia em atividade)”,
diz um trecho da sentença.
Além de conceder a isenção do imposto de renda, o
juiz ainda condenou a União a restituir os valores retidos
desde 2017, quando o idoso se aposentou.
Para o advogado Paulo Liporaci, especialista em Direito
Administrativo que trabalhou no caso, conceder a isenção
para os aposentados e pensionistas portadores de doenças
graves durante a pandemia aumenta significativamente o
valor dos proventos para que sejam investidos no próprio
tratamento ou na manutenção da própria subsistência
nesse momento de crise.
“Atualmente, os aposentados portadores de carcinoma
conseguem obter o benefício fiscal somente pela via judicial, comprovando os requisitos necessários, que é ser
inativo e possuir doença grave. O Poder Judiciário tem
determinado a implementação imediata da isenção do
imposto de renda”, explica Liporaci.

Idolatria política: onde isso pode nos levar?
• Helton Kramer Luﬆoza

Direito
em
Debate

Nesta última quinta-feira, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, por maioria, decidiu que os quatro
processos da operação “lava jato” contra o ex-Presidente Lula - que tramitaram em Curitiba – deveriam ter
sido enviados à Justiça Federal do Distrito Federal. Com
esse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal formou maioria para manter a decisão da 2ª
Turma da Corte que declarou a suspeição do ex-juiz
Sergio Moro para julgar o ex-presidente Lula no caso
do tríplex do Guarujá.
Acima de questionamentos sobre a interpretação
processual jurídica deste assunto, temos que analisar
um grande problema social, que é a necessidade do
povo brasileiro idolatrar personagens em momentos
históricos.
Desde as eleições de 2002 estamos cada dia mais
observando um processo de idolatria política bastante
preocupante, principalmente através das redes sociais,
através da qual pessoas manifestam abertamente
opiniões sem limites. Basta uma publicação contrária
ao seu entendimento, e logo aparecem os internautas
comentando com seus adjetivos estereotipados.
Não desejo elogiar ou criticar os personagens,
apenas quero chamar a atenção do leitor para o fato
de que a idolatria está atrapalhando o amadurecimento
democrático do povo brasileiro. Neste cenário, a crítica
política se transforma em uma espécie de heresia,
sendo que as redes sociais estão aí para provar que, no
mundo, existe um choque intenso de ideias e opiniões,
principalmente quando assunto é política. É neste cenário que as admirações populares se tornam instáveis
e voláteis, de modo que as pessoas ficam oscilando
para aquilo que acreditam e defendem. E ao encontrar
um novo personagem, tornam-se fiéis seguidores, não
importando o que este ídolo faça ou defenda.
A ideia aqui defendida não é de um cidadão apático, é claro que cada um pode possuir seus políticos
e visões preferidas, porém, não deveriam idolatrar os
‘santos’ milagreiros da política ou da justiça. Não podemos esquecer que se eles estão ali é por que foram
eleitos ou passaram por algum concurso e, todos têm o
compromisso de fazer o seu trabalho de forma proba e
eficiente, não se resumindo em um favor à sociedade.
Adorar personagens em vez de pensar a política de
forma racional e crítica é algo infantil. Utilizar símbolos e frases prontas não significa patriotismo, nem
representa a democracia. É preciso compreender que

democracia é muito além de uma eleição, significa defesa das instituições democráticas, defesa dos direitos
fundamentais, respeito à saúde pública, fortalecimento
da economia e combate a desigualdade social.
E o pior de tudo isso é que a discussão do “Direito”
se transformou em questão de opinião, com um grau
elevado de “emotivação” de argumentos não racionais. Não se critica o aspecto da democratização das
discussões jurídicas, mas sim a inversão dos valores
conquistados pela democratização do país. Tudo isso,
pode ser resultado da fraqueza institucional aliada à
nossa memória fraca sobre a história do Brasil.
Diante de tantos fatos absurdos, as pessoas se
sentem como se estivessem em meio de um tiroteio:
depois do primeiro tiro, já ninguém sabe quem está
atirando e em quem! E somos bombardeados com
tantos fatos desse gênero nos noticiários do dia a dia,
que me sinto na responsabilidade de reafirmar o óbvio.
Parece loucura, mas é preciso defender a legitimidade
das instituições democráticas, de modo que tenham
força para sair desta crise constitucional.
Não existe outra forma legítima de vencer um
contexto tão adverso se não pelas vias democráticas
escolhidas previamente pela Carta Constitucional. Pois
como defendeu John Locke: “onde termina o Direito,
inicia a tirania”. Em palavras mais específicas, a legitimidade das soluções deverão estar subordinadas ao
Direito, e é o Direito que corrige os problemas sociais,
e não o contrário.
Essa crise constitucional será ainda mais agravada
se não houver respeito entre as autoridades públicas:
juízes, procuradores, advogados, governantes, políticos,
etc. A solução não é inalcançável, só não devemos
esperar um salvador da pátria, nem idolatrar um
determinado personagem que aparecer com discursos
milagrosos. Não devemos esperar que alguém em específico salvará o país, mas a saída legítima para crise
constitucional está no respeito de todos à Constituição
Federal.
E como eu afirmei anteriormente, falei apenas o
óbvio! Mas as vezes, como escreveu Clarice Lispector,
“o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar”.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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Pesquisa da Smel vai apontar motivos
que levam população à atividade física
Umuarama - “O que
motiva você a praticar
exercícios físicos? E
o que desmotiva, levando a parar?” Estas
são questões que motivaram a Secretaria
Municipal de Esporte e
Lazer (Smel) a realizar
uma pesquisa para mapear os componentes
motivacionais da prática física e esportiva.
“Esses dados vão
auxiliar no direcionamento de ações a serem
implantadas pela secretaria para os próximos
anos, no período pós
pandemia de coronavírus, em especial na
formulação de políticas
públicas de intervenções para potencializar a manutenção e,
consequentemente,
minimizar o abandono
da prática pelos umuaramenses”, explicou
o secretário Jeferson
Ferreira.
No momento, a equipe da Smel tem visitado
as academias da cidade e também estradas
rurais, como a Pioneiro, que recebem um
número significante
de ciclistas e pessoas
realizando caminhadas, diariamente. “Ao
final dessa pesquisa
conseguiremos mensurar o que realmente
motiva as pessoas a
praticarem atividades
físicas em nossa cidade.
Com isso poderemos
assertivamente, através

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) a realiza uma pesquisa para mapear os componentes motivacionais da prática física e esportiva

dos dados coletados,
realizar e promover
ações ao encontro dos
interesses dos munícipes”, acrescentou.
Para que mais pessoas possam responder ao questionário, a
Secretaria de Esporte
e Lazer disponibilizou
a pesquisa por meio
do endereço: https://
docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdk6uprY5_ISE-cQGh0W3jL0Vd1OkAgdbEffqf-

cgtHOOqjibw/viewform
A pesquisa já foi realizada em Paranavaí, de
onde veio a iniciativa,
e também será aplicada no município de
Cianorte, permitindo
a análise no contexto
regional.
Por ser bem detalhado o questionário é
um pouco extenso, mas
exigirá poucos minutos dos participantes.
“Por que 44 perguntas,
sendo várias delas são

Deputado Federal Filipe Barros
visita lideranças em Mariluz

praticamente ‘iguais’”,
questiona o próprio secretário. Jefinho mesmo
responde: “Enquanto
instrumento de avaliação do comportamento
humano, o quantitativo de perguntas está
justamente ligado ao
número de resposta
que precisamos obter.
Porque o agrupamento
(média) das respostas
a essas perguntas nos
dará o percentual específico para cada tipo

de comportamento”,
explicou.
Como exemplo ele
citou três opções de
respostas que aparecem na sequência, no
questionário: “Eu pratico atividade física para
a melhora da minha
saúde”, “Eu pratico atividade física porque o
cardiologista mandou”,
“Preciso emagrecer”, e
“Porque minha vizinha
também pratica”.
Desta forma, se-

gundo Jefinho, será
possível mensurar estatisticamente o que
realmente a comunidade esportiva da cidade
necessita. “Teremos
um norte para o planejamento das ações para
o esporte e o lazer para
os próximos 5, talvez
10 anos. Daí a importância de conseguirmos
o máximo de participação e respostas a todos
os questionamentos”,
concluiu.

Prefeitura de Umuarama realiza obras
de readequação na Estrada Iarama

Prefeito Paulinho Alves e outras lideranças de Mariluz com o deputado Filipe Barros

Mariluz - Na sextafeira (23/04), no período
da manhã, o Deputado
Federal Filipe Barros
(PSL) realizou uma visita
de trabalho ao prefeito
Municipal de Mariluz,
Paulinho Alves. Marcos
Valério, Presidente do
Legislativo, e Secretários Municipais também
estiveram presentes na
reunião.
Junto com a comitiva
do Deputado estava o produtor rural Paulo Shono,
um dos grandes produtores
de grãos da região, que
também é amigo do parlamentar.
A visita do Deputado
teve como propósito ouvir
as demandas do Município
e levá-las até o Governo
Federal. Em conversa com
o Prefeito, ele se comprometeu em apoiar e representar a cidade de Mariluz

As eﬆradas rurais de Umuarama formam uma malha de mais de 600 quilômetros que exige
atenção conﬆante

Prefeito Paulinho Alves e o vereador Marcos Valério com o
deputado Filipe Barros

na Câmara dos Deputados,
colaborando para angariar e viabilizar emendas
e recursos federais para
Mariluz.

“É o Governo Municipal
buscando parcerias para
viabilizar recursos federais
ao nosso Município”, comentou o prefeito.

Umuarama - A Secretaria Municipal de Serviços
Rodoviários mantém os
serviços de adequação das
estradas de leito natural
de Umuarama (não pavimentadas), melhorando
as condições de tráfego e
segurança aos produtores
e moradores da zona rural.
Desde a última semana, as
esquipes estão trabalhando
na Estrada Iarama, que liga
a rodovia PR-468 à Estrada
São Tomé, na divisa com
o vizinho município de
Perobal.
As estradas rurais de
Umuarama formam uma
malha de mais de 600 quilômetros que exige atenção
constante. “Praticamente o
tempo todo estamos cuidado de estradas, limpando,

recuperando estragos, fazendo manutenção e em
muitos casos melhorias
também”, disse o secretário
de Serviços Rodoviários,
Mauro Liutti. Na Estrada
Iarama o serviço compreende levantamento de
leito e cascalhamento de
alguns trechos mais íngremes.
“É por meio dessa estrada que diversos lotes
rurais, sítios e fazendas
têm ligação à rodovia e por
lá acesso a Umuarama.
Ela é importante para o
escoamento da produção
agropecuária da região, o
transporte escolar e o deslocamento das famílias ao
nosso comércio e setor de
serviços”, disse o prefeito
Celso Pozzobom.

O prefeito lembra que
foi a partir de grandes
investimentos na renovação e ampliação da
frota de veículos pesados, máquinas e caminhões que o município
melhorou a conservação de estradas rurais.
“Além dos serviços básicos fizemos muitos
quilômetros de cascalhamento, readequação
e até pavimentação de
algumas estradas”, lembrou. Os serviços foram
finalizados nesta semana, no entroncamento
com a Fazenda Marissol,
e foram utilizadas pá
carregadeira, motoniveladora e escavadeira
hidráulica, entre outros
implementos.
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ISAÚDE

Algumas cirurgias eletivas voltam
a ser realizadas em Umuarama

Umuarama - Esta semana a 12ª Regional de Saúde
oficializou a Secretaria
de Saúde de Umuarama
de que em algumas situações cirurgias eletivas de
cardiologia, nefrologia e
oncologia voltam a ser
realizadas.
A decisão é balizada
pelo cumprimento de requisitos, como não ser
necessário o uso de medicamento de bloqueios
intravenosos, que o internamento hospitalar não
seja superior a 24 horas
e que a indicação médica para a realização do
procedimento seja aprovado por uma auditoria
da Secretaria de Saúde.
As informações foram repassadas pela secretaria
de Saúde de Umuarama,
Cecília Cividini.
Urgência
e emergência
Ainda segundo a secretária, cirurgias eletivas

“Independentemente do
tipo de cirurgia eletiva, se
oferecer risco a vida do
paciente, está sendo realizada sim”, afirmou.
Já outros procedimentos eletivos, como cirurgias
bariátricas que necessitam
de sedação total do paciente continuam suspensos
em virtude da dificuldade
de produção de insumos
usados para a fabricação
dos sedativos, segundo a
secretária. “É uma falta
mundial e não apenas da
nossa cidade”, esclareceu.

Segundo a secretária de Saúde de Umuarama Cecília Cividini, cirurgias de urgência e
emergências continuam sendo realizadas

consideradas de urgência
e emergência, ou seja, que
a não realização imediata

coloque em risco a vida do
paciente, não deixaram
de ser realizadas durante

a pandemia, mesmo com
a suspensão determinada
pelo Governo do Estado.

Eletivas
Ainda segundo Cecília
Cividini Umuarama não
tem uma lista de espera
longa para a realização de
cirurgias eletivas. Ela não
apresentou dados estatísticos, mas garantiu que o
número é muito pequeno.
Mesmo assim, uma leitora do Ilustrado, de 48 anos,
afirmou esta semana que a
espera pela liberação para a

realização de uma cirurgia
de histerectomia, que é a
retirada do útero, está longa
e dolorida. A mulher, que
pediu para não ser identificada, contou que recebeu o
diagnóstico de dois médicos
no início de março de 2020,
pouco antes do começo da
pandemia da covid19.
Angústia da espera
“Tenho medo que o meu
problema evolua para algo
mais grave do que um mioma”, afirmou. Ela relatou
que sofre com constantes
desconfortos e dores abdominais, inchaço na barriga
e ciclos menstruais mais
longos e intensos. “Sei que
minha vida não corre risco
por causa disso, mas as
dores que são muito intensas e o fato de eu não saber
quando poderei realizar o
procedimento só aumenta
a angústia e não é fácil viver angustiada, ainda mais
neste momento”, finalizou a
entrevistada.

Além da covid, Brasil teve 55 mil mortes
por outras doenças acima do previsto
Em 2020, o Brasil registrou 275.587 óbitos a mais
que o previsto para o ano.
Desse total, 220.469 foram
vítimas da covid-19, mas
outros 55.117 morreram
por outras doenças. Os
dados constam de levantamento feito com base
em números do estudo Excesso de Óbitos no Brasil,
da organização em saúde
Vital Strategies, no painel do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde
(Conass). As estatísticas
indicam que, além das
perdas pelo vírus, a crise
sanitária causou mortes
de quem poderia sobreviver em outra situação.
Pacientes crônicos
Com o isolamento social, necessário para frear
o novo coronavírus, houve
dificuldade de atender pacientes crônicos, realizar
exames e fazer diagnósticos precoces de doenças
graves.
A extensão desse problema no sistema de saúde
brasileiro assusta a população e preocupa médicos
e especialistas em outras
enfermidades, que já trabalham com projeções de
até 50 mil casos de câncer
para este ano por causa do
abandono de tratamento
ou atraso na identificação
da enfermidade.
“A gente atribui isso,
em parte, ao cancelamento ou adiamento dos procedimentos médicos que
deveriam ter sido feitos,
como exames”, afirma a
coordenadora do estudo
e professora da UFMG,
Fátima Marinho. “Quando
os pacientes chegam ao
hospital, já estão em situação mais grave”. Segundo
ela, as pessoas têm receio
de ir ao hospital com medo
de se infectarem com o
coronavírus.
O pico
A pesquisadora explica
que o pico até dezembro

Registro Civil
“É uma situação gravíssima, porque há
forte impacto direto e indireto da covid sobre o
sistema de saúde, e isso vai provocar alteração
até no perfil da população e na economia”, diz
Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil). A entidade é parceira
do grupo que trabalhou no estudo Excesso de
Óbitos no Brasil, da Vital Strategies.
Segundo Fiscarelli, que dirige um cartório
civil em Cotia, na Grande São Paulo, “verifica-se
acréscimo absurdo no número de óbitos”. Ele
explica que a média anual de óbitos, desde 2003,
era de 1,1 milhão de pessoas.
No ano passado, por conta da pandemia,
subiu para quase 1,5 milhão. “E aí fica claro que,
mesmo somados os cerca de 250 mil da covid
registrados até dezembro, há excesso de óbitos
de pessoas que não tinham covid, mortos por
outras doenças”. Para ele, “isso é reflexo da covid, porque há o isolamento das pessoas, falta de
tratamento,de leitos, hospitais lotados, abandono
e adiamento de tratamentos regulares”, enumera

ocorreu na semana epidemiológica 20, virada
de maio para junho, com
33.569 mortes, ante as
23.727 esperadas conforme o balanço dos anos
anteriores. Foi um aumento de 46% das mortes
esperadas naquela semana. Durante todo o ano, a
linha da curva das mortes
esteve acima da curva
de dados projetados com
base nas médias de anos
anteriores
Casos de câncer
Para oncologistas que
acompanham a evolução
da pandemia, a preocupação agora é com projeções
que apontam 50 mil novos
casos de câncer que deixaram de ser detectados no
ano passado por causa da
escassez de diagnósticos
no período.
Segundo Daniela Dornelles Rosa, diretora da
Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica (SBOC)
e oncologista do Hospital
Moinhos de Vento, em
Porto Alegre, houve forte
queda nas consultas. Só
no centro de oncologia

do hospital, houve desistência de 720 pacientes
e mais 264 do centro de
mama. “Se formos computar com fevereiro e março,
são 3.436 desistências de
consulta em três meses”,
argumenta a diretora da
SBOC.
Projeção nacional
A projeção nacional
de novos casos de câncer
apontava, segundo estatísticas de 2019, para
a ocorrência de 625 mil
diagnósticos anuais no
triênio 2020-2022. Para
Daniela Rosa, o importante agora é que as pessoas
procurem o médico para
identificar a doença no
estágio que ainda permite
a cura. “Nossa recomendação é que não se cancelem exames”, afirma a
oncologista.
“Talvez se eu tivesse
esperado um pouco mais
não teria a sorte que eu
tive”, conta a advogada
Mariana Peirano, de 40
anos, que descobriu um
câncer em outubro e passou por cirurgia em novembro Segundo ela, os

protocolos do hospital a
deixaram segura. “Convivi
lá com pessoas na quimio
que sentiram o nódulo no
seio e ficaram com medo
de fazer o exame. Quando
foram fazer, descobriram
que já estavam com metástase. Vamos lembrar
que é uma doença em que
meses podem fazer diferença”, completa.
O cirurgião oncológico Alexandre Ferreira
de Oliveira, presidente
da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Oncológica
(SBCO), não tem dúvidas
do impacto da covid sobre
as doenças crônicas.
Ele cita levantamento
da Sociedade Brasileira de
Radioterapia que mostra
redução de 46% nas radioterapias para mama no País.
Falta prevenção
Oliveira avalia que o
principal problema é que
as pessoas não estão fazendo os exames necessários para rastrear a doença. “O diagnóstico precoce
é fundamental”, diz. Ele
lembra de casos recentes,
como o de um professor
dele que foi encontrado
morto em casa, por complicações cardíacas.
E de uma paciente, que
é dentista, que não fez os
exames de acompanhamento para rastreamento

Onde teve mais mortes
Sudeste (38%), Nordeste (32%) e Norte
(12%) são as regiões com mais excesso de
mortalidade. O Centro-Oeste (10%) e o Sul (9%)
tiveram menor impacto em 2020. As capitais
foram mais duramente atingidas pelo excesso
de óbitos, especialmente Manaus, Belém, São
Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio e São
Paulo. “O Amazonas, com aumento de 52% das
mortes esperadas, é o mais impressionante,
mostrando extermínio de parte da população do
Estado, que continuou em 2021”, afirma Fatima
Marinho, coordenadora do grupo de estudos.
Ela destaca que o Estado de São Paulo é afetado pelo alto número de mortes, mas não tem
o excesso de mortes encontrado, por exemplo,
em Estados como Amazonas e Rio. “São Paulo
teve excesso de óbitos de 41.986, mas isso é 15%.
No Rio, o excesso de mortes foi de 25%, acima
da média nacional (22%). Já o Amazonas tem
52% de excesso de mortes”, explica. “E isso vai
se repetir em 2021” alerta.

de câncer no último ano
e que acaba de detectar o
avanço da doença. “Isso é
muito comum nos consultórios”, afirma Oliveira.
Sem controle
Para a médica Clarissa Mathias, presidente
da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica
(SBOC), as pessoas têm
deixado também de fazer
controles essenciais para
a saúde. “E isso aumenta
os fatores de risco de
adoecer. As pessoas estão

dormindo mais, voltando
a fumar, ganhando peso”,
alerta.
Ela explica que os dados
do ano passado apontam
que mais de 74% dos profissionais entrevistados relataram ter tido ao menos um
paciente que interrompeu
ou adiou tratamentos por
mais de um mês na pandemia. E que, para 22,5% dos
oncologistas, houve obstáculos para a realização de
exames. Só 1% disse não
ter notado resistência aos
procedimentos.

COLAPSO
Luiz Fernando Ferraz da Silva,
professor da Faculdade de Medicina
da USP, também prevê piora este
ano. Ele usa o colapso da rede de
saúde em Manaus, em janeiro, para
exemplificar as causas e consequências da alta de mortes por falhas
de assistência. “O indivíduo tem
enfarte em casa, chama o Samu,
que o leva a um hospital. Mas, chegando lá, não tem leito. E o Samu
não pode deixar o paciente se não
houver leito. Ele, então, fica dentro
da ambulância. Daí, outro paciente
precisa da ambulância e já não tem
carro suficiente, demora mais para

chegar. E sabemos que a demora
diminui a chance de sobrevida”, diz
ele, que é ainda diretor do Serviço
de Verificação de Óbitos da capital
paulista.
“É preciso que governo federal,
estadual e municipal, e autoridades
em geral, trabalhem para reduzir
mortes e hospitalizações. Usar das
lições aprendidas em 2020 poderia
salvar milhares de vidas e muito
sofrimento. O que estamos vendo
no País é uma morte anunciada,
uma crise humanitária sem precedentes”, afirma a pesquisadora da
UFMG.
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Com o trabalho de semear o amor pela leitura, o Sebo do Lírio começou a formar uma rede de leitores

IDIA INTERNACIONAL DO LIVRO

Sebo umuaramense resgata e promove
a paixão pelos livros e a leitura
Umuarama - Fechando a semana internacional do livro, o jornal
Umuarama Ilustrado
conta a história de três
jovens umuaramenses
unidas pelo amor à leitura. As amigas formaram
laços cercados por livros
e dessa paixão nasceu o
projeto do Sebo do Lírio,
hoje uma loja física que
em tempos de digital vem
formando uma comunidade de leitores.
Essa história começou em meados de 2018,
em uma roda de conversa como tantas outras,
onde Anny Rosana Trindade, Renata Silva Severo e Tassiana Caroline
Pereira pensaram em
montar um projeto para
semear os benefícios de
leitura e desta forma o
desenvolvimento da comunidade. “O Sebo do
Lírio nasceu através do
amor pela literatura, foi
a partir daí que demos
o primeiro passo. Nosso
projeto teve início de
maneira itinerante, há
dois anos e meio, quando realizávamos a exposição dos livros na Feira
Faísca e demais eventos
culturais em Umuarama. Sempre com o
objetivo de incentivar a
leitura local e resgatar
livros que estavam sendo
depositados na natureza”, disse Tassiana.
O sebo funciona com
trocas, doações e também venda de livros. Nesta temática de fomentar
a cultura na Capital da
Amizade, as jovens tiveram uma surpresa, pois
mesmo acreditando no
projeto existia a pergunta: “será que as pessoas
estão lendo?”. “Não esperava que o Sebo do
Lírio se transformasse

A formação de uma história

O sonho coletivo colocado em prática, agora inicia
uma caminhada de formação de cultura. As amigas
relataram à reportagem uma movimentação contínua
de pessoas em busca de livros, personagens distintas
da sociedade local e regional. É o caso do Senhor
Milton, que todo dia montado em sua bicicleta passa
pelo sebo e pega um livro da cestinha de doações ou
deixa uma doação. “Ele pega um livro e agradece a
gente de forma muito carinhosa. Pessoas passam
por aqui e questionam se podem pegar mesmo o
livro. Crianças que moram do outro lado da cidade
e moradores de outras cidades procuram a gente. É
algo gratificante”, relatou Anny Rosana.

Um site à vista
Impetuoso, como a juventude deve ser, o Sebo
do Lírio começa novos caminhos rumo à expansão
de leitura. Tassiane, Renata e Anny revelaram para
reportagem que nas próximas semanas o sebo ganhará
um site recheado de livros. A ideia surgiu com o pedido dos leitores e a página contará com a história do
projeto, loja com preços acessíveis e um blog. “Temos
muitos planos para o Sebo do Lírio, mas estamos
nos adequando ao momento que estamos vivendo e
com esperança de dias melhores para a literatura”,
finalizou Renata Severo. O endereço do site é: www.
sebodolirio.com e do Instagram: @sebodolirio.

O Sebo do Lírio fica na Rua Santa Maria no jardim Guarani, próximo ao mercado

em algo tão grandioso.
Mas, as pessoas começaram trazer doação e
buscar livros. Não sabia
mais onde colocar tantos
livros, além da procura
por troca e compra. Foi
surpreendente”, lembrou
Anny.
A transformação0
Em 2019 as três amigas começaram a expor
os livros na Feira Faísca
e com a receptividade
positiva comunidade,
elas idealizaram outros
projetos a partir do Sebo
do Lírio. Como o Semear,
que incentivava os artistas locais e regionais.

Entretanto, com a chegada da pandemia do
coronavírus as atividades
foram paralisadas.
O novo vírus mortal
amedrontou as pessoas,
colocando-as reclusas
em suas casas, mas foi
aí que a transformação
começou. Como a leitura
transporta o leitor para
outros mundos e locais,
moradores de Umuarama e outras cidades
iniciaram uma buscar
pelos serviços do Sebo
do Lírio na internet. “Na
pandemia, as pessoas começaram a ligar pedindo
livros e nosso Instagram
ficou bem movimentado.

Acabou que montamos
esse espaço e a receptividade foi boa e sempre
com muito carinho”, disse Renata.
Com o trabalho de semear o amor pela leitura,
o Sebo do Lírio começou
a formar uma rede de
leitores, são pessoas que
passam pelo sebo e também levam os amigos.
“Acho interessante que
começou a formar uma
teia de leitores e toda
semana eles passam por
aqui para trazer, trocar,
pegar e comprar livros,
ou ainda, conversar sobre
a leitura”, noticio Tassiana Pereira.

Em 2019 as três amigas começaram a expor os livros na Feira Faísca e com a receptividade positiva comunidade, elas
idealizaram outros projetos

INCENTIVO DA ESCRITORA
Referência no mundo literário, a escritora, professora e coordenadora do projeto da
Biblioteca Itinerante Caminhos da Sabedoria
de Umuarama, Ângela Russi, contou ao jornal
Umuarama Ilustrado que acha o projeto do Sebo
do Lírio sensacional. “Quem luta pela leitura
merece toda gratidão do mundo. Acho os vídeos
delas para promover o sebo muito legais, eu me
divirto e são muito criativas”, falou.

As amigas Anny, Tassiana e Renata (esquerda para direita)
formaram laços cercados por livros e dessa paixão nasceu o
projeto do Sebo do Lírio
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ISEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Federal prende e apura menos
nos últimos dois anos, apontam dados

Agência Estado - No
governo do presidente
Jair Bolsonaro, a Polícia Federal faz menos
operações, prende menos bandidos e apreende menos armas do
que no último ano do
governo Michel Temer.
A maioria dos indicadores do órgão caiu nos
dois primeiros anos da
atual gestão.
As prisões em operações, por exemplo,
diminuíram 40%
quando se compara o
número de 2020 com
o de 2018. A redução
não pode ser creditada
só à pandemia de covid-19, pois a tendência começou em 2019,
na gestão de Sérgio
Moro no Ministério da
Justiça, e se acentuou
quando André Mendonça assumiu a pasta,
há um ano.
Inﬆabilidade

Para especialistas os
números são reflexo
da instabilidade no comando da PF - que teve
três diretores-gerais no
governo Bolsonaro -,
do impacto da Lei de
Abuso de Autoridade e
da reversão de avanços
institucionais que garantiam mecanismos
eficientes de combate
ao crime organizado,
aos delitos ambientais
e à corrupção.
Prisões

No caso das prisões,
considerando o ritmo
ano a ano, o maior
decréscimo aconteceu
em 2019. Em relação a
2018, o número caiu
36%. Em 2020 houve
nova redução, de 7%.
De 2013 a 2018, a
soma das prisões temporárias, preventivas e
em flagrante nas operações comuns e especiais da PF cresceu
ano a ano, saindo de
1.997 casos e atingindo o pico de 5.064 ao
fim do governo Temer.
No primeiro ano de
Bolsonaro, o total caiu
para 3.225 e, em 2020,
para 2.991.
Duas medidas

I n v e s t i g a d o re s e
procuradores da República dizem ainda
que esse cenário é consequência dos limites
colocados à prisão de
corruptos pelos tribunais, que reservam
cada vez mais esse tipo
de medida para delinquentes violentos,
como latrocidas, ou
para condenados em
última instância.
“Nós já prevíamos
que isso fosse acontecer”, afirmou Edvandir
Paiva, presidente da
Associação dos Delegados da PF. “O juiz
hoje pensa duas vezes
antes de decretar uma
prisão.” Trata-se de um
cenário bem diferente
de quando Moro deixou a Lava Jato - há
um ano ele deixou o

Especialiﬆas afirmam que inﬆabilidade provocada por trocas corriqueiras de comando tem reflexo nas inveﬆigações

Ministério da Justiça.
Gestão
Segundo Paiva, a
instabilidade provocada por trocas corriqueiras de comando
tem reflexo nas investigações. “Foram cinco
trocas em três anos e
meio (duas na gestão
Temer e três na de
Bolsonaro), o que gera
turbulência, por isso
defendemos a autonomia funcional da PF.”
Outro que afirma
que trocas de comando
afetam o trabalho dos
federais é o coronel
José Vicente da Silva,
ex-secretário nacional
de Segurança Pública.
“As mudanças de comando trazem impacto
forte na PF. Com as
trocas sistemáticas,
muito trabalho tem de
ser recomeçado em
superintendências, e
isso tende a produzir
desorganização.”
Preocupante

Para Bruno Brandão, diretor executivo
do braço brasileiro da
Transparência Internacional, organização
que monitora o combate à corrupção, é
“extremamente preocupante” o recuo na
capacidade de investigação da PF.
“É fundamental monitorar a qualidade das
investigações e se delegados e agentes estão
tendo independência
para atuar, já que a
corporação tem sido
vítima de crescente ingerência política. Essa
situação se insere em
um quadro mais amplo
de retrocessos da luta
contra a corrupção,
que já começa a se tor-

nar mais um tema de
preocupação da comunidade internacional,
com risco de sanções
por descumprimento
de compromissos assumidos em convenções
da OCDE e da ONU.”
Crimes mais atingidos

Na comparação
de 2020 com 2018, o
fenômeno da queda
das prisões em operações afetou os dez
principais tipos de
crimes investigados
pela PF, como corrupção (-42%), delitos
financeiros (-80%),
fazendários (-70%) e
contra o meio ambiente (-40%).
Houve só três tipos
de crimes cujas prisões
aumentaram após a
saída de Moro, em abril
de 2020: crimes cibernéticos (17%), tráfico
de drogas (50,5%) e
crimes contra a ordem
política e social (88%).
O crescimento das prisões desses três tipos
de delitos, no entanto,
não foi suficiente para
ultrapassar os índices
de 2018.
Para José Vicente
da Silva, a queda das
prisões por corrupção
não pode ser creditada à diminuição dos
crimes. Segundo Paiva
e procuradores que
atuam na área, a covid-19 também ajudou
a derrubar os números, com o afastamento
de policiais infectados,
entre outras dificuldades para o trabalho
de campo. O aumento
das prisões por crimes cibernéticos em
2020, em comparação
a 2019, seria outro
efeito da pandemia.

Outros indicadores

Mas o indicador de
prisões não foi o único a cair na gestão
Bolsonaro, segundo
os dados obtidos com
base na Lei de Acesso
à Informação.
Entre 2018 e 2020,
também diminuíram
as apreensões de armas
(-26,5%), os inquéritos
abertos por tráfico de
drogas (-48%), além
dos inquéritos instaurados para apurar crimes como fraude em
licitação (-13,9%) e
peculato (-18%).
em 2019, os inquéritos abertos por corrupção aumentaram 30%;
em 2020, houve uma
queda de 20%.
Recorde

As exceções foram
as apreensões de bens,
que atingiram o segundo maior nível desde
2013, e o recorde de
apreensão de 104 toneladas de cocaína.
As drogas apreendidas
tiveram queda de 12%
em 2020, mas ainda
assim o número ficou
acima do último ano
de Temer.
Exceções
Há outras exceções.
Entre elas estão o aumento de inquéritos
por lavagem de dinheiro, as apreensões de
bens e os inquéritos
com base na Lei de
Segurança Nacional
(aumento de 168%
em 2020 ante 2018).
Por fim, as principais
operações da PF diminuíram em seis dos
dez principais delitos
apurados. O total caiu
18% quando comparado 2018 com 2020.

O Ministério da Justiça informou que a PF
se manifestaria sobre

os números, o que não
aconteceu até a conclusão desta edição.

HARMONIA
Lavagem
Desde o início do atual governo, o Ministério
da Justiça, concentrou ações do órgão no combate à lavagem de dinheiro e nas apreensões de
grandes quantidades de drogas como forma de
descapitalizar as organizações criminosas do
País.
Embora a estratégia não explique a razão da
queda de outros indicadores da Polícia Federal,
ela seria, segundo especialistas, o motivo para a
existência de três exceções nos dados estatísticos
da PF: os aumentos de apreensões de drogas, de
valores apreendidos e de inquéritos por lavagem
de dinheiro e organização criminosa.
“A PF abandonou há muito o esquema de
prender o caminhoneiro e a droga”, afirmou Edvandir Paiva, da Associação de Delegados da PF
Os dados mostram que o total de bens apreendidos em 2020, em comparação com 2018, cresceu
98%, atingindo a marca de R$ 9,7 bilhões - só
inferior ao total de 2016, auge da Lava Jato, com
R$ 13,2 bilhões (valores atualizados).
O total de inquéritos abertos por lavagem de
dinheiro cresceu 21%, enquanto os de organização criminosa tiveram aumento de 8%. Já as
apreensões de cocaína aumentaram 15%, e as
de maconha, 103%.
Para a subprocuradora-geral da República
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, houve “uma
concentração de atuação nos desvios de verbas
da saúde, auxílio emergencial e outros ligados
a áreas da pandemia.” Exemplo disso foi o que
ocorreu com o auxílio emergencial pago pelo
governo, onde foram identificados 3,9 milhões de
pedidos irregulares, que provocaram um prejuízo
de R$ 2,3 bilhões aos cofres públicos.
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Ministérios do Desenvolvimento Regional e da
Educação têm maiores cortes no Orçamento
Ag. Brasil - Os ministérios do Desenvolvimento
Regional e da Educação registraram os maiores cortes
no Orçamento após os vetos
definitivos e os bloqueios
temporários publicados
anteontem no Diário Oficial
da União. A conclusão é da
Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão consultivo
do Senado, que divulgou
levantamento com o impacto das perdas de recursos
entre as pastas.
Sancionado, o Orçamento teve vetados R$ 19,8
bilhões em gastos, principalmente relativos a emendas
parlamentares. Além dos
vetos, o governo editou hoje
um decreto contingenciando
(bloqueando temporariamente) R$ 9,2 bilhões.
Embora o decreto especifique a distribuição
dos cortes em cada pasta,
o Diário Oficial não somou
os vetos por ministérios.
Dessa forma, a IFI compilou as despesas vetadas e
somou com os valores contingenciados para chegar ao
montante do corte final em
cada ministério.
Pasta mais beneficiada
na votação do Orçamento

REFORÇO
O projeto que altera a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2021, aprovado na
segunda-feira (19), prevê a abertura de créditos extraordinários (fora do teto de gastos) e
a exclusão de meta de déficit primário de R$
247,1 bilhões de despesas emergenciais do
Ministério da Saúde com o enfrentamento à
pandemia. O reforço estimado no Orçamento
da Saúde está em R$ 10 bilhões. O Ministério
da Economia perdeu R$ 1,5 bilhão, entre vetos
e cortes. O encolhimento na verba inviabilizou
o Censo de 2021. O Ministério da Agricultura
ficou com R$ 1,1 bilhão a menos. Completam
a lista das pastas afetadas os ministérios da
Cidadania; Justiça e Segurança Pública; Ciência, Tecnologia e Inovações; Turismo; Meio
Ambiente; Comunicações; Mulher, Família e
Direitos Humanos; Minas e Energia e Relações
Exteriores. O impacto em cada ministério ficou
abaixo de R$ 1 bilhão.
O Ministério da Educação perdeu R$ 3,9 bilhões para serem investidos esse ano

original com a inclusão de
emendas parlamentares,
o Ministério do Desenvolvimento Regional teve o
Orçamento para 2021 reduzido em R$ 9,4 bilhões, entre
vetos e bloqueios. A maior
parte dos vetos está relacionada a pequenas obras,
como estradas vicinais,
praças, calçadas, parques

e áreas de lazer.
O segundo maior corte
ocorreu no Ministério da
Educação, que perdeu R$
3,9 bilhões. Segundo a IFI,
os vetos se concentraram na
manutenção de universidades e em demais ações relacionadas ao ensino superior.
Por causa da pandemia de
covid-19, as universidades

federais estão exercendo a
maioria das atividades de
forma remota.
Outros cortes
O Ministério da Infraestrutura foi o terceiro mais
afetado, com redução de R$
3,5 bilhões no Orçamento.
Os cortes concentraram-se
na manutenção e duplicação
de rodovias federais e na

recuperação de aeroportos
regionais. Os terminais aéreos estão sendo concedidos
à iniciativa privada. Em
quarto lugar ficou o Ministério da Defesa, com corte
total de R$ 3,2 bilhões, que
atingiram investimentos em
modernização de equipamentos militares.
A Saúde ficou em quinto

lugar, com encolhimento de
R$ 2,2 bilhões no Orçamento. Entre os vetos, está a
distribuição de recursos a
hospitais e à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que
fabrica no Brasil a vacina
da AstraZeneca. Apesar dos
cortes, o governo garante
que esses recursos serão
recompostos.

Unipar inicia atividades presenciais
de 2021 a partir desta segunda-feira

E-commerce agora
entrega em favelas

Umuarama - Nesta segunda-feira, dia 26, a
Universidade Paranaense
– Unipar inicia as atividades presenciais deste
ano letivo de 2021. Depois de um planejamento
minucioso, ficou definido
que essas atividades serão realizadas de forma
escalonada e híbrida, e
seguindo todos os parâmetros de segurança
dos Decretos Estadual e
Municipal.
Importante ressaltar
que o acadêmico pode
escolher de que forma
assistirá às aulas, se presencialmente ou de forma
remota, já que elas serão
transmitidas simultaneamente, via Google Meet.
Todas as medidas de
segurança, como aferição
de temperatura, disponibilidade de álcool gel e
distanciamento entre as
carteiras serão tomadas
pelos Diretores das Unidades Universitárias da
Unipar. Ainda assim, a
Unipar reforça a importância do distanciamento
social durante as atividades, proibindo aglomerações em corredores ou

Excluídos dos serviços
regulares de entregas de
empresas de logística, moradores de favelas começam
a ser alvo de grandes grupos
de e-commerce no momento
em que as vendas online viraram a tábua de salvação do
varejo na pandemia. A B2W,
uma das gigantes brasileiras
do comércio online, fechou
parceria comercial com a
startup de logística Favela
Brasil Xpress e com a organização G10 Favelas para
entregar na comunidade de
Paraisópolis, zona sul de São
Paulo, produtos vendidos nas
lojas online com as bandeiras Americanas, Submarino
e Shoptime.
Com isso, mais de 100 mil
moradores da comunidade
deixam de precisar se deslocar até pontos de retirada
de produtos adquiridos pela
internet, geralmente agências dos Correios ou lojas
físicas do grupo.
Por questões como falta
de CEP (Código de Endereçamento Postal), de numeração
nas casas e de segurança,
moradores das favelas geralmente estão fora do mapa
das empresas de logística.
Muitas usam até o jargão
"CEP do inferno" para designar áreas onde é alto o
risco de roubo de cargas. No
entanto, pesquisas mostram
que essas comunidades reúnem mais de 11 milhões de
brasileiros, boa parte deles
com acesso à internet e,
portanto, consumidores em
potencial.
Nas contas de Gilson Rodrigues, presidente da União
de Moradores de Paraisópolis e presidente nacional do
G10 Favelas, essas comunidades movimentam por ano
no País o equivalente ao PIB
de países como Honduras e
buscam cada vez mais o ecommerce. O desafio, na sua
opinião, estava, exatamente,
na logística.
"Temos a pretensão de,
em breve, expandir o projeto
para outras comunidades
e colocar essa população
no mapa do e-commerce",

Universidade garante toda a segurança para quem preferir as aulas presenciais

áreas comuns e ressaltando o uso obrigatório de
máscaras durante todo o
período em que permanecer nas dependências da
instituição.
A lotação máxima das
salas de aula vai ser de 20
a 35 alunos, número que
dependerá do tamanho do

ambiente.
No caso das atividades
práticas, é necessário
que os alunos verifiquem
todos os detalhes com
a coordenação do seu
curso, pois elas serão
realizadas de forma escalonada, sem qualquer tipo
de aglomeração.

Como a Unipar contempla sete cidades com suas
Unidades Universitárias
e cada município segue
determinações exclusivas
de seus Decretos, é necessário que os acadêmicos
estejam atentos às regras
de onde estuda. (Da Assessoria)

Mulheres crescem no alto escalão
com políticas de igualdade de gênero
AE Notícias - Pressionadas
a adotar políticas mais alinhadas ao ESG (sigla em inglês
para os princípios ambiental,
social e de governança), as
empresas têm buscado criar
agendas efetivas de diversidade, equidade e inclusão,
tanto no quadro geral quanto
na liderança. De acordo com a
pesquisa Women in Business,
realizada anualmente pela
Grant Thornton, o total de mulheres em cargos executivos ao
redor do mundo foi de 29% em
2020. O Brasil superou a média
global, com mulheres em 34%
dos cargos de liderança.
Apesar de o volume ainda
não ser o ideal levando-se em
conta que mais que a metade

da população é formada por
mulheres no Brasil (52%),
profissionais que já conquistaram esses espaços enxergam
o panorama com otimismo
e apontam caminhos. Para
Sandra Barquilha, diretora de
RH da 3M do Brasil e líder de
inclusão na América Latina,
a mudança veio ao longo dos
anos, com a implementação
de políticas de equidade de
gênero que lançaram um olhar
tanto para o indivíduo quanto
para o todo. “Essa mudança
se deve, em parte, ao fato de a
3M não ter uma estratégia de
métricas locais, mas globais.”
O Women’s Leadership
Forum (WLF), implantado em
2014 no Brasil com o intuito

de acelerar o desenvolvimento
das mulheres na 3M, trouxe
resultados visíveis. Se antes
apenas 6% da liderança local
era composta por mulheres,
hoje o número saltou para
40%. E outros níveis acompanharam o movimento. As
mulheres foram de 12% a 35%
nas posições sênior, de 19% a
35% no laboratório e de 12% a
31% na gerência.
“Temos a meta de dobrar
o pipeline não só de mulheres,
mas de todas as diversidades
em posições de liderança, até
2025”, afirma Sandra.
Uma iniciativa que potencializou o processo no WLF
foi a estruturação do comitê
de diversidade e inclusão em

2019, formando 4 grupos de afinidade com foco em educação,
sensibilização, engajamento
e contribuições nas políticas
internas. O de liderança feminina é um deles. “Começamos
com mulheres que já eram
líderes, discutindo o que seria
benéfico para alavancar as
carreiras das mais novas”,
conta a gerente de inovação
para a América Latina, Renata
Decourt.
Ela fala que hoje participam do grupo em torno de 60
mulheres, todas voluntárias.
As atividades se apoiam nos pilares cultura, individualidade
e oportunidade, onde entram
programas de mentoria com
pessoas da alta gestão.

afirma André Biselli, gerente
de operações da B2W Digital,
mas sem detalhar os próximos passos. Diz que não
tem dados sobre potencial
de mercado, mas afirma que
há uma demanda reprimida.
Além da parceria comercial, o executivo da B2W
destaca o lado social do
projeto, que gera emprego,
renda e capacitação profissional para os moradores da
comunidade, recrutados pela
startup para fazer entregas.
Desde o início deste
mês, a startup Favela Brasil
Xpress, responsável pela
última milha (last mile),
fez cerca de 350 entregas
por dia em Paraisópolis.
Dois contêineres da B2W
instalados em espaço comunitário funcionam como
centro de distribuição. Após
a separação, as entregas são
feitas na casa do cliente em
até 12 horas pela startup. A
operação tem uma equipe
de 35 pessoas, incluindo
entregadores da comunidade
que conhecem a geografia
da região e circulam com
bicicletas e tuk-tuks. "Isso
aumenta a eficiência nas
entregas", diz Biselli
Para Giva Pereira, presidente da Favela Brasil
Xpress, a startup surgiu
para revolucionar a entrega
nas comunidades.

Concorrência
O Mercado Livre, maior
shopping virtual da América
Latina, informa, por meio
de nota, que tem investido
fortemente em sua malha
logística para atender aos
consumidores de diferentes
regiões do País, inclusive em
áreas consideradas de risco.
No caso dessas áreas, a
companhia diz que contrata
entregadores da própria localidade, "com a proposta de
oferecer a todos os usuários
da plataforma de entrega
mais rápida do Brasil". O
Magalu informa que entrega
as compras da loja online
mesmo em áreas consideradas de risco. As informações
são Da Agencia Estado.
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IBASQUETE

A menina foi parar na TV e vai apitar em
Tóquio; conheça a árbitra Andreia Regina
São Paulo (AE) - Com
lágrimas escorrendo pelo
rosto e na porta da casa no
bairro da Barra Funda em
que morava de favor após
vir de Bauru para São
Paulo há quase 20 anos,
Andreia Regina afirmou:
“Está vendo essa televisão aí? Um dia vocês vão
me ver lá”. A frase, dita
com um sentimento de
incerteza após ser expulsa
por não ter como arcar
com R$ 150 de aluguel,
se transformou em realidade.
Primeira mulher a ter
a licença black da Federação Internacional de
Basquete, que permite
apitar qualquer partida da
modalidade, ela foi escolhida pela Fiba entre os 30
árbitros que vão trabalhar
nos Jogos Olímpicos de
Tóquio, em julho, e pode
se tornar também a primeira árbitra a comandar
um jogo pela chave masculina em sua estreia em
uma Olimpíada.
A história de sucesso
começa com uma jogadora sem habilidade, mas
apaixonada pelo basquete.
Os primeiros passos como
árbitra foram em Bauru,
em 1999. Em 2002, com
22 anos, Andreia decidiu
se mudar para São Paulo para fazer o curso de
arbitragem da Federação
Paulista de Basketball e
tentar transformar sua
paixão em profissão.
As dificuldades foram
imensas. Ela não tinha

ABRIU AS PORTAS

condições de bancar o aluguel de um lugar que fosse
razoável para morar na
capital. Mal tinha dinheiro para comer. Apitava os
jogos dos campeonatos da
Federação Universitária
Paulista de Esportes por
R$ 10. A opção foi morar
de favor na casa de conhecidas da família, entre elas
uma advogada. O sonho
quase foi desfeito quando
pediram o pagamento de
R$ 150 para que ela continuasse debaixo daquele
teto. O prazo era de uma
semana.
“Eu ainda estava no
curso, ganhava apenas
R$ 10 por jogo na Fupe,
ainda como estagiária.
Eram três jogos no sábado, outro no domingo, e
recebia apenas no final do
mês”, relembra Andreia.

“Tentei negociar, falei que
podia ajudar na casa, fazer
faxina, mas não deram
nenhuma importância.
Chegou o dia e, claro, não
tinha o dinheiro.”
A cena que se seguiu
foi quase como uma profecia. Andreia organizou
os poucos pertences em
sua mala e, chorando,
pouco antes de ir embora, afirmou para aquela
pessoa que lhe afastava do
sonho que um dia estaria
na televisão. “Ela deu
uma gargalhada e falou:
vai embora, menina, vai
embora.”
A menina pensou em
desistir. A força da família,
principalmente da avó
Izabel Lorato, não permitiu. Andreia continuou
passando dificuldades.
Com pouco dinheiro, ela

trocava faxina por moradia
e quase que diariamente
vivia o dilema entre se alimentar ou pegar o ônibus
para casa. “Lembro de um
dia que fui apitar um campeonato e, quando acabou,
eu estava com muita fome.
Tinha apenas R$ 5 na carteira. Era pegar o ônibus
ou comer. Comprei um
churrasquinho grego, com
aquele suco em copinho
de plástico e, quando o
ônibus passou, eu pedi ao
cobrador se podia subir.
Ele falou que se eu conseguisse passar por debaixo
da catraca, tudo bem. Foi
aquela humilhação, com
todo mundo me olhando”,
contou.
A situação se repetiu
algumas vezes até tudo se
acertar. Hoje, aos 41 anos,
Andreia prefere não reve-

José Carlos Pelissari, que era o instrutor
da Federação Paulista de Basketball, foi quem
abriu as portas, dando oportunidade para
Andreia apitar na Fupe e se manter do jeito
que dava até o fim do curso. Geraldo Miguel
Fontana, atualmente diretor de arbitragem na
Fiba Américas, é considerado o mentor. “Tudo
que sei na quadra eu devo ao Geraldo. Ele e
o Pelissari são muito importantes na minha
vida.” Ela apitou em todas as categorias de base,
depois o adulto, masculino e feminino, degrau
por degrau. O desempenho em quadra fez de
Andreia uma árbitra internacional em 2010.
A licença black chegou oito anos depois. Foi a
primeira mulher a recebê-la Nos últimos anos,
a brasileira foi escalada para os principais torneios do mundo, incluindo a decisão da Copa
Intercontinental, entre o Quimsa, da Argentina,
e San Pablo Burgos, da Espanha, em fevereiro
deste ano, quando atuou como quarta árbitra.
“Estou feliz e focada. É muito gratificante ter
o nome entre os 30 árbitros e também uma
responsabilidade enorme. São quase 20 anos
de preparação para chegar neste momento de
estar em uma Olimpíada”, afirmou. “Apitar
masculino ou feminino é consequência. Só
o fato de o meu nome estar na lista dos Jogos
Olímpicos é de uma grandeza inexplicável.”
Andreia será apenas a terceira árbitra brasileira de basquete em uma Olimpíada. Tatiana
Steigerwald foi a Atenas-2004 e Fátima da
Silva trabalhou em Pequim-2008. Preparada?
Ela responde de bate-pronto: “Nenhum jogo,
nenhuma situação de pressão, nenhuma final
de campeonato, vai ser mais difícil do que as
adversidades que enfrentei na minha vida”.
lar o nome da tal advogada
que quase interrompeu
o seu sonho. Ela gosta
de lembrar daqueles que
fizeram o oposto: a ajudaram na longa caminhada

SUA NOTA DO
ENEM VALE
BOLSA 100%
Até

Comece a estudar ainda
neste semestre.

O sonho da graduação pode estar mais próximo de se realizar. Isso
porque, você tem a chance de estudar na Unipar utilizando o seu
desempenho no Enem 2020, o que garante bolsa de até 100%.
E para saber o valor da bolsa é muito fácil, basta preencher o cadastro
no site www.unipar.br e aguardar o retorno da Instituição.
Não perca tempo!

que agora foi recompensada com sua indicação
para apitar pela primeira
vez nos Jogos Olímpicos
(Guilherme Locatelli é o
outro brasileiro da lista).
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Casal no reality?

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro estariam
confirmados no elenco da próxima edição do “Power
Couple 5”, cuja estreia inicialmente está marcada
para o dia 09 de maio, com a apresentação de Adriane
Galisteu.
Foto: Vera Fischer
/ Gianne Carvalho-RG

A vida de Raí Saia Rodada

Raí Saia Rodada é o convidado de Rodrigo Faro no
“Hora do Faro” que vai ao ar hoje na tarde da Record
TV. O cantor será homenageado em história contada
sobre sua vida desde a época em que usava latas como
instrumentos, além de carregar muitos equipamentos de
músicos antes de se tornar um grande artista. Hoje, Raí é
um dos cantores mais escutados no Brasil e teve alcance
em primeiro lugar no Spotify.

Na TV paga

O Oscar 2021 també m será transm itido no
Brasil pela TNT a partir das 20 horas, horário em
que os convidados começam a chegar ao evento. A
entrega de troféus deve acontecer um pouco mais
tarde, por volta das 22 horas.

Solidário
A nova temporada do “Mestre do Sabor”, estrelada por
Claude Troisgros e Batista, estreia no próximo mês e vem
com uma novidade. O reality incentivará o telespectador
a fazer doações em dinheiro através da plataforma “Para
Quem Doar”, cuja intenção é combater a fome.

A foto da ﬁlha

Geralmente, Fernanda Lima é muito discreta quanto à
sua vida pessoal, mas dias atrás ela mostrou foto da filha,
Maria Manoela, que tinha acabado de acordar do soninho
da tarde. A menina tem um ano e cinco meses e, como não
poderia deixar de ser, foram muitos elogios dos seguidores
que se surpreenderam com o clique raro. Fernanda Lima
é casada com Rodrigo Hilbert e eles também são pais dos
gêmeos, João e Francisco, que têm 13 anos.

Possibilidade

A notícia que se tem é que a Globo teria a intenção de
entregar o “Dança dos Famosos” para o comando de Angélica, a partir de 2022, após a saída de Fausto Silva que
se aposentará. Ainda assim terá um “buraco” na programação de domingo, uma vez que o “Domingão do Faustão”
sairá do ar. Já foi especulado que Luciano Huck assumiria
a lacuna, no entanto a possibilidade de o apresentador
candidatar-se á Presidência da República no próximo
pleito embaça a intenção da emissora dos Marinho. É
esperar para ver.

Satisfeita com o
corpo

Depois de perder 30 quilos em oito meses, Jéssica
Costa contou que está feliz
com seu corpo atual e que
não segue nenhuma dieta,
embora tenha novos hábitos
alimentares que adquiriu
desde agosto do ano passado, quando iniciou a dieta.
Jéssica Costa é filha do
cantor Leonardo.

Psicóloga

Bia Miranda, neta mais
velha da cantora Gretchen,
é influenciadora digital
e manifestou o desejo de
cursar Psicologia. A jovem
revelou que pretende realizar o grande sonho de sua
mãe, Jenny Miranda, e além
de cursar a faculdade, também vai aprimorar as suas
habilidades de dança. E que
tenha sucesso.

Menino crescido

O Príncipe William e sua
mulher, Kate Middleton,
publicaram foto do filho caçula, Louis, que completou
3 anos no último dia 23. Ele
está bem crescido e iniciou
seu período na escola frequentando o mesmo estabelecimento que o irmão mais
velho, George, frequentou
nessa idade. Aliás, impressiona a semelhança física
entre os dois irmãos. Os pais
de George, Charlotte e Louis
já retomaram seus compromissos oficiais, após luto
pela morte do Príncipe Philip, o patriarca da família,
ocorrida no último dia 09.

1) Antônia foi personagem da atriz Vera
Fischer em qual dessas produções?
a) “Salve, Jorge”
b) “Agora É Que
São Elas”
c) “Duas Caras”
d) “Caminho Das
Índias”
2) Qual desses filmes foi estrelado por Demi Moore
e Patrick Swayze?
a) “O Parque dos Dinossauros”
b) “Ghost”
c) “O Rei Arthur”
d) “Tróia”
3) A novela é "A Lua Me Disse". Qual dessas atrizes
interpretou a personagem Geórgia?
a) Maitê Proença
b) Maria Gladys
c) Arlete Salles
d) Patrycia Travassos
4) Lady Margareth Williamson foi personagem de
Natalia do Vale em qual dessas produções?
a) “Páginas da Vida”
b) “Negócio da China”
c) “Orgulho e Paixão”
d) “Ti-Ti-Ti”
5) Qual dessas atrizes interpretou Marina Drummond na novela “Insensato Coração”?
a) Camila Pitanga
b) Paolla Oliveira
c) Glória Pires
d) Maria Clara Gueiros
(Respostas: 1-b / 2-b / 3-d / 4-c / 5-b)

Oscar 2021, na Globo

Em 2006, Maria Beltrão comandava pela primeira vez a festa
do Oscar na Globo, ao lado do inesquecível José Wilker. Agora, a
apresentadora comemora 15 anos da estreia. A transmissão de
hoje vai ao ar ao vivo no Globoplay e no G1, a partir de 19h30, e na
Globo, depois do “Big Brother Brasil 21”. Os comentários serão de
Dira Paes e Artur Xexéo e a tradução, de Anna Vianna. José Wilker,
parceiro de Maria na estreia e falecido em 2014, será homenageado
por Marcelo Adnet na descontraída transmissão exclusiva do Globoplay, que começa às 20 horas e terá a participação de Paulo Vieira
e Luciana Paes. “Lembro bem da minha primeira transmissão do
Oscar, quando encontrei o José Wilker pela primeira vez. Minha
missão nunca foi comentar os filmes, mas dar a maior quantidade
de informações para quem estiver assistindo. A principal diferença
entre 2006 e 2021 é que eu ganhei mais segurança”, revela Maria
Beltrão.

Amigos

A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou durante
conversa com seguidores que ela e o ex-marido, o
empresário Roberto Justus, são amigos e mantêm excelente relacionamento. O motivo é “uma preciosidade
que se chama Rafinha”, conforme ela mesma explicou.
Bonito de se ver. E um tanto raro. Atualmente, Ticiane
Pinheiro é casada com o jornalista César Tralli e eles
têm a filha Manuela.

Entendendo Tiradentes

O “Canal Livre” que vai ao ar hoje, no final de noite
da Band aborda a trajetória e o legado de Tiradentes,
uma história sobre política, liberdade, democracia e
sangue. Para falar sobre o assunto, a atração recebe
a professora e escritora Heloisa Starling, uma das
maiores historiadoras do país e autora de obras como
“Brasil: Uma Biografia”, “Ser Republicano no Brasil
Colônia: Uma História Esquecida” e “A Bailarina da
Morte: A Gripe Espanhola no Brasil”.

Filmes
Novelas – 25/04/2021
Não há exibição.
Filmes – 25/04/2021
(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o prévio aviso)
Histórias Cruzadas
(The Help) 12h30, na Globo, EUA/Índia/Arábia,
2011. Direção de Tate Taylor. Com Emma Stone,
Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer,
Jessica Chastain, Ahna O'reilly. A jovem Skeeter
começa a entrevistar as mulheres negras de sua
cidade natal, que deixam suas vidas para trabalhar
na criação dos filhos da elite branca.
Professor Peso Pesado
(Here Comes the Boom) 13h15, na Record, EUA,
2012. Direção de Frank Coraci. Com Kevin James,
Salma Hayek, Henry Winkler, Greg Germann, Joe
Rogan, Gary Valentine. Scott Voss é um apático professor de Biologia em um conturbado colégio. Quando cortes no orçamento da escola ameaçam cancelar
o programa de música e causar a demissão de seu
antigo professor e amigo, Marty Streb, Scott começa
a arrecadar dinheiro clandestinamente virando um
lutador amador de MMA.
A Tumba do Dragão
(N.Inf.) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2013.
Direção de Eric Styles. Com Scott Adkins, Dolph
Lundgren, Juang Yi. Travis Preston vai à China
com sua equipe a fim de buscar respostas para uma
série de misteriosos assassinatos. Desconfiado de
que há uma criatura lendária envolvida nas mortes,
ele monta uma estratégia para rastrear e capturar
o animal em uma vila remota. Enquanto isso, um
caçador sanguinário o persegue e tem planos de
encontrar a tal criatura antes de Travis.
Batman: O Cavaleiro Das Trevas
(The Dark Knight) 01h05, na Globo, EUA/Inglaterra, 2008. Direção de Christopher Nolan. Com
Aaron Eckhart, Christian Bale, Gary Oldman, Heath
Ledger, Maggie Gyllenhaal, Michael Caine, Morgan
Freeman. Com a ajuda de Gordon e Harvey, Batman
tem mantido a ordem em Gotham. Mas um jovem e
anárquico criminoso conhecido como Coringa decide
instaurar o caos.

Áries
Poderá acordar carente e com
humor baixo, dificultando qualquer
atividade. Talvez surja a vontade de
compensar um pouco a carência com
doces. Não se recrimine pela gula.

Libra
Nem sempre o trono é o melhor
lugar para se governar, ouça a seus
companheiros e será um líder mais
informado. No amor, estenda as gentilezas para os familiares da pessoa
amada.

Touro
O seu coração já amanhece mais
leve, liberto de mágoas passadas. As
emoções ruins que você carregava
foram eliminadas durante o sono.
Hoje o mundo parecerá mais amistoso.

Escorpião
Sintonize-se em uma energia
vibrante, mas saiba direcioná-la para
o bem. Nada melhor que ajudar a quem
está necessitando, talvez apenas uma
palavra baste.

Gêmeos
A razão o levará para um lado,
e o coração baterá em outra direção.
O que fazer? Harmonize e misture as
duas tendências. Dessa forma, tomará
atitudes sensatas.

Câncer
Reina o otimismo e a energia de
ação. Por isso, você se liberta do que o
limita. Programas desinteressantes, de
repente, proporcionam oportunidades
úteis como contatos oportunos.

Leão
Para aliviar a tensão do dia,
alongue-se antes de dormir e prefira
uma refeição leve no período da noite.
O prazer de ter dado conta das obrigações será notório.

Virgem
O nativo acordará de uma noite
de bons sonhos e sono reparador. Tudo
vai estar bom, bonito e auspicioso pela
manhã. O bem-estar será a sua maior
fonte de recursos para os imprevistos.

Sagitário
A sua privilegiada mente já é
conhecida por todos. Pensando nisso,
saiba que não é preciso exibir os seus
conhecimentos e o seu raciocínio o
tempo todo. Seja mais humilde.

Capricórnio
Nem sempre as perspectivas
são excelentes. Há momentos de indefinição, de perdas e de entressafra.
Faz parte. O segredo de passar pelas
dificuldades da vida é não se abater.

Aquário
Tenha a coragem necessária para
ir atrás do que deseja, enfrentando os
obstáculos que aparecerem, com mais
coerência nas emoções e nas atitudes.
Tenha boas conquistas.

Peixes
Se você está em uma fase de
ascensão e autoafirmação profissional
bem positiva, não se deve achar melhor
que os outros. A humildade renderá
importante aprendizado.
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IBELEZA

Nem máscara e nem pandemia
tiram o glamour do batom vermelho
Neste tempo no qual
todos nós precisamos usar
máscaras, a maquiagem poderia ter ficado em segundo
plano, no entanto manter
a autoestima elevada é
preciso. Daí que algumas
mulheres perceberam que
se a máscara esconde parte
do rosto, por outro lado
evidencia os olhos.
Sedução
Mas, como fica o batom? E aquele batom vermelho teria perdido o seu
poder? A resposta é “não”.
Batom nenhum perdeu o
poder.
Batom sempre foi símbolo de sedução e a boca
continua exercendo fascínio e sedução. A imensa maioria das mulheres
continua usando batom.
Não importa qual é o tom –
nude, roxo berinjela ou vermelho intenso – o batom é
objeto de desejo delas que
adoram ter a sensualidade
acentuada.
Para não errar
O batom vermelho reina
absoluto. Não importa
as guinadas que as tendências em maquiagem
tenham dado. Mas, nunca
é demais lembrar que as
nuances básicas – chamadas de nude – são garantia
para não errar na boca
porque vai bem com qualquer vestimenta e ainda
dá para caprichar mais
na maquiagem dos olhos.
Aquele “olhão” bem delineado combina bem com
bocas naturais.

BATOM VERMELHO
O batom vermelho está com tudo e pode ser
usado sem susto. No entanto, é sempre bom
lembrar algumas regrinhas básicas.
Como se trata de uma coloração intensa,
borra com facilidade por isso use um lápis, de
preferência do mesmo tom do batom, para contornar os lábios antes da aplicação, que pode
ser feita com um pincel ou com o próprio dedo.
Uma das melhores maneiras de usar o batom
vermelho é escolher um de tonalidade opaca
e definir bem o desenho da boca retirando o
excesso pressionando os lábios com um lenço
de papel.
Outra boa dica é aplicar uma camada de
gloss sobre o batom vermelho. O efeito final é
maravilhoso. E ainda, você pode ter um efeito
de vermelho diluído, aplicando primeiro o
gloss e depois um pouco de batom vermelho,
o resultado é uma boca muito sensual e com
aspecto molhado.
As mulheres com os lábios muito finos devem evitá-lo, neste caso os tons claros darão
mais volume; nos lábios médios, caem bem os
vermelhos vibrantes; já nos grossos, o ideal são
os vermelhos rosados.
Produção elaborada
O roxo e o berinjela pouco a pouco conquistaram as
mulheres e vão muitíssimo
bem à noite ou quando a
ocasião pede produção
mais elaborada. Continuam
reinando absolutos em tempos de baixa temperatura.
Agora, aquelas que pretendem arrasar podem
apostar no vermelho e
suas variações que vão
do cereja, vinho, vermelho
alaranjado e o vermelho
tomate, o preferido. O tempo passa, as tendências
da moda mudam, mas o

batom vermelho é eterno.
Nefertite
O batom sempre foi sinônimo de sensualidade desde os tempos mais antigos.
Segundo alguns historiadores, tudo começou no Egito
com Nefertite que buscava
a sensualidade pintando
a boca com hena, raízes e
outros pigmentos naturais.
Milhares de anos se passaram até que no início do
Século XIX, Rhocopis, um
perfumista francês criou
o baton serviteur, ou seja,
uma massa consistente

O Batom vermelho é uma verdadeira arma na mão de uma mulher! Os tons encarnados
sempre serão sinônimos de sensualidade e de elegância / GB Imagem

composta de talco, óleo
de amêndoas, essências
e pigmento vermelho. A
novidade era vendida em
porções envolvidas em papel de seda e, de imediato,
conquistou as atrizes e
as prostitutas do mundo
inteiro.
O produto não era muito
bem visto pelas senhoras,
mães de família, que morriam de vontade de experimentar, mas não tinham
coragem. .
Batom para todas
Demorou praticamente

100 anos para que o batom
se popularizasse. Foi durante o período da Primeira
Guerra Mundial, quando as
donas de casa foram obrigadas a fazer “serviço de
homem”, já que quase todos
estavam no front, por isso,
alguém teve a feliz ideia
de modificar a vestimenta
feminina substituindo os
espartilhos e as saias longas por uma roupa mais
prática condizente com o
novo papel que a mulher
timidamente assumia na
sociedade.
Se embelezar sempre

Truques de beleza caseiros e baratos
para manter rosto e pele lindos
Toda mulher tem seus
truques para se manter
bonita. Conhecer as lojas
certas para comprar roupas bonitas e baratas, usar
aquela marca especial de
maquiagem e frequentar
determinado salão de beleza são alguns desses
truques, mas é possível
ficar ainda mais linda com
alguns segredinhos bobos
e baratos, que podem ser
usados em casa mesmo.
Receitas caseiras
para cuidar do rosto
1 – Gelo para
fixar a maquiagem
A pele humana é formada por milhões de poros,
que podem atrapalhar na
hora da maquiagem. Se
você não possui um primer
para ser usado antes da
base, do corretivo e do pó,
o gelo é seu melhor amigo.
Com algumas pedrinhas
embrulhadas em um pano
limpo e macio, você tem
uma compressa para usar
no rosto. Pressione levemente, sem esfregar. Isso
fechará os poros e permitirá que a maquiagem fique
mais “profissional”.
2 – Esfoliante
para uma pele lisinha:
Para remover as impurezas acumuladas na pele
e também as células mortas, nada melhor que uma
boa esfoliação. Quando
não se tem o creme certo,
no entanto, não é preciso
gastar fortunas em um
consultório de estética.
Basta misturar um pouco
de mel e açúcar, criando

É verdade que a situação de pandemia pede que
fiquemos em casa, evitemos
as aglomerações, festas
e eventos em geral estão
suspensos. Daí você poderá
estar pensando: para que
batom e maquiagem se não
temos como nos mostrar?
Vai uma dica: mostre-se
em casa, para aqueles que
você ama; mostre-se para
você mesma, se ame e cuide de sua saúde mental.
Mantenha-se bonita. Essa
fase ruim para o mundo
vai passar. Da Redação /
GB Edições

O TEMPO E A
VIDA, CARRETEL
E LINHA
Erbson de Souza

uma máscara esfoliante
barata e simples. A receita
deve ser aplicada no rosto,
massageando em seguida.

A causa da vida é o
respirar
A causa da linha é o
desenrolar
Se eu me enrolo na
linha da vida, tudo o que
respiro pode emaranhar

3 – Camomila para
desinchar o rosto
quando dormimos mal
ou passamos vários dias
trabalhando ou estudando
além da conta, é normal
que nossa pele nos denuncie. Para aliviar a vermelhidão e diminuir o inchaço
do rosto, experimente chá
de camomila. Basta preparar o chá normalmente
e colocá-lo na geladeira
por uma noite. Na manhã
seguinte, molhe um algodão no chá e passe no
rosto, principalmente nas
áreas inchadas, como as
olheiras, por exemplo.

Se o carretel sou eu, a
vida é a linha e vai depender do começo e do fim
De como começou a
minha existência e de
como a vida se desenrola
em mim
É como a criança empinando a pipa
Que bem na metade,
em meio à brincadeira,
vai perdendo o domínio
da linha da pipa e vai se
enroscando numa choradeira

4 – Mamão e mel
para hidratar
É possível hidratar a
pele sem precisar de cremes industrializados. Uma
boa receita é amassar um
pedaço de mamão e misturá-lo a um pouco de mel. A
máscara deve ser aplicada
no rosto e deixada por
alguns minutos, para que
possa agir. Depois, basta
lavar o rosto com água
corrente.

Os cuidados com a pele, principalmente do rosto, são essenciais para ajudar a manter a
pele saudável

5 – Água para
uma pele bonita
Um spray de água mineral ou água de coco pode
ser usado no rosto para
ajudar a manter a pele com
uma boa aparência. Outra
boa dica é mergulhar o
rosto em água gelada para
ajudar a esconder olheiras,
inflamações e inchaços.

9 – Carqueja
contra as varizes
Uma vez que as varizes
nada mais são que a manifestação de um problema
de circulação, o chá de
carqueja pode ajudar a melhorar essa função. Basta
ferver algumas folhas de
carqueja em um litro de
água e tomar cinco vezes
ao dia.

Truques para ficar
com o corpo radiante
6 – Fubá e mel para
clarear axilas e virilha
Misture duas colheres
de sopa de fubá com duas
colheres de sopa de mel.
Espalhe a mistura na área
desejada e massageie por
alguns segundos, retirando
em seguida. Repita o processo uma vez por semana.
7 – Açúcar
para esfoliar
Em um recipiente, mis-

ture uma xícara de chá de
açúcar com cinco colheres
de sopa de óleo de amêndoas. Em seguida, basta
aplicar no corpo com movimentos circulares. Além
de esfoliar, a misturinha
ainda hidrata a pele.
8 – Mel e açúcar
para cuidar
de pés ressecados
Misture duas colheres
de sopa de mel e cinco
colheres de sopa de açúcar.
Massageie os pés com a
mistura por cerca de dez

minutos, enxaguando em
seguida. Para finalizar,
aplique um creme hidratante.

E pede socorro à alguém mais adulto que
entenda de pipa e de
linhas maiores
Que saiba criar outro
carretel pra começar de
novo uma vida sem dores
Assim somos nós nesse tempo ofertado
Provando da vida, o
açúcar e o fel
Mas se nos enroscarmos de novo na vida
Somos nós a linha,
Deus é o carretel!
(Erbson de Souza)
Erbson de Souza é
escritor, Médico com Especialização Lato Sensu
em Psiquiatria, Pós graduando em Docência no
Ensino Superior.
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ICORTES/MINHA CASA, MINHA VIDA

Governo Federal zera verbas para programa e
obras de 200 mil casas vão ser paralisadas
(AE) O veto do presidente Jair Bolsonaro
ao Orçamento de 2021
deixou praticamente zerada a verba para dar
continuidade às obras da
faixa 1 do Minha Casa,
Minha Vida, rebatizado
pelo governo de Casa Verde e Amarela. Houve um
corte de R$ 1,5 bilhão nas
despesas que estavam reservadas ao Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR), que banca as obras
do faixa 1 do programa
habitacional, voltada às
famílias de baixa renda.
Segundo apurou a reportagem, cerca de 200 mil
unidades habitacionais
devem ter obras paralisadas a partir de maio, uma
vez que sobraram apenas
cerca de R$ 27 milhões
para tocar o programa.
A tesourada chamou
a atenção do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
que executa a política,
porque R$ 1,37 bilhão
dessas despesas estavam
previstas na proposta orçamentária encaminhada
pelo governo em agosto
do ano passado. Na classificação técnica, eram
gastos discricionários do
próprio Poder Executivo,
ou seja, não vinham de
emendas parlamentares.
Valores que haviam
sido injetados via emendas
também foram vetados,

mas originalmente o MDR
não contava com esses recursos. Eles também eram
menos significativos: R$ 5
milhões em emendas de
comissão e R$ 135 milhões
em emendas de relator.
Descrentes com o veto,
fontes da pasta têm tratado a questão como “algum
erro”, dado que é inviável
dar continuidade às obras
com apenas R$ 27 milhões.
A inauguração de obras
do Casa Verde e Amarela
tem sido uma vitrine para
Bolsonaro, que já fez inúmeras viagens para lançar
novas unidades habitacionais ao lado do ministro
do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
No embate do Orçamento, a pasta de Marinho foi uma das maiores
beneficiadas pela decisão do Congresso de turbinar as emendas parlamentares à custa da
maquiagem em despesas
obrigatórias, como benefícios previdenciários.
Esse fato ajudou a
realimentar a desavença antiga que há entre
Marinho e o ministro da
Economia, Paulo Guedes.
O chefe da equipe econômica costuma se referir
ao colega como “fura-teto”
e já comparou Marinho a
um “batedor de carteira”.
Maior beneficiado nas
emendas, o MDR também
acabou sendo o maior

O veto coloca em risco 250 mil empregos diretos no setor da conﬆrução

alvo dos cortes. Foram
R$ 8,6 bilhões vetados e
mais R$ 827,2 milhões
bloqueados. O bloqueio
é o único que pode ser
revertido no futuro sem
necessidade de novo aval
do Congresso Nacional.
O presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), José

Carlos Martins, classificou de “loucura” o corte
total nas verbas para a
continuidade das obras do
programa habitacional do
governo e disse que quem
ordenou o veto “não tem
noção do que está fazendo”.
“Acho simplesmente
uma loucura, vai paralisar obras, demitir pes-

soas, criar um problema seriíssimo que, para
retomar, custará muito
mais caro. Quem cortou
não tem noção do que
está fazendo. Inacreditável”, afirmou Martins.
Segundo ele, o veto
coloca em risco 250 mil
empregos diretos no setor
da construção, uma vez

que 250 mil unidades habitacionais estão com obras
em andamento, e a estimativa é que cada uma gera
um emprego direto e 2,5
indiretos. “As empresas já
estão ferradas, com preço
fixo (recebido pela obra),
aumento absurdo de insumos. Tem dúvida do que
irão fazer?”, questionou.

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

apartamentos
Apartamento à venda, localizado no Edifício Residencial comercial Quebec, região central de Umuarama!
Contendo área útil de 78.56m², possuindo 49m² de área
privativa, sendo 2 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
lavanderia e uma vaga de garagem. Localizado na Rua
Ministro Oliveira Salazar, n° 4677, Apartamento n° 13,
Zona III, Umuarama-PR! Por apenas R$ 160.000,00!

Apartamento à venda de alto padrão, com área útil de
377.00m², denominado apartamento 03, localizado no 3º
pavimento do Edifício San Pietro, contendo 03 suítes, sendo
uma suíte máster, sala de estar, jantar, cozinha, lavanderia,
despensa, duas vagas de garagem e salão de festa. Imóvel
localizado em uma das áreas mais nobre da cidade de Umuarama, próximo ao supermercado Big Planalto, na Rua Doutor
Camargo, Zona III, Umuarama-PR. Valor R$ 1.250.000,00!

resiDencias

Apartamento à venda, possuindo localização privilegiada, localizado a duas quadras da Unipar Sede, Edifício
Montana! Contendo 96,82m² de área útil e 67,74m² de
área privativa, sendo 3 dormitórios, 1 banheiro social,
sala de TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e uma vaga de garagem, excelente investimento
para renda de alugueis. Rua Ministro Oliveira Salazar,
n° 5300, Zona II, Umuarama –PR. Valor R$ 220.000,00!

Casa à venda, possuindo localização privilegiada, próximo
ao colégio Hilda Kamal!
Ótima região para fins comerciais, possuindo excelente
terreno com área total de 576,30m², a residência precisa de
alguns reparos, possui aproximadamente 150m² de área
construída, Localizada na Rua Nicanor dos Santos Silva, n°
4964, Zona I, Umuarama-PR. Valor R$ 360.000,00!

Apartamento à venda, localizado próximo ao homa´s
hotel! Ótimo Apartamento possuindo 76,31m² de área
útil e 65,66m² de área privativa, contendo 3 dormitórios,
1 banheiro social, sala de TV, sala de Jantar, cozinha,
área de serviço e uma vaga de garagem. Localizado no
1° pavimento do Edifício Cecília Meireles, Rua Santa
Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR!
Valor R$ 220.000,00! Obs.: aceita carro de menor valor,
e casa no valor de até R$ 150.000,00!

Casa à venda, próximo ao colégio Geração Cima de
Umuarama! Ótima residência de alvenaria, contendo área
total do terreno 180,71m² sendo (7.12X25.38), possuindo
área construída de 108,11m², composta por 1 suíte com
moveis planejados, 2 quartos, sala, cozinha conjugada com
moveis planejados, poço de luz, área gourmet com moveis
planejados e garagem para dois carros. Além disso, possui
ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes.
Localizada na Travessa Ingá, n° 3595, Residencial Jota
Miranda, Umuarama-PR. Valor R$ 440.000,00!

Apartamento à venda, contendo localização Privilegiada! Apartamento localizado no Edifício Velasques,
próximo ao escritório da Sanepar! Ótimo apartamento
possuindo 91m² de área privativa e 112m² de área útil!
Contendo 01 suíte com moveis planejados, 02 quartos,
sala de jantar, sala de estar com sacada, cozinha com
moveis planejados, banheiro social, lavanderia e uma
vaga de garagem. O valor do condomínio é de aproximadamente R$ 400,00 possuindo agua e gás incluso. Além
disso, a posição do apartamento é para o sol da manhã!
Localizado na Avenida Manaus, Edifício Velasquez,
apartamento 501, Zona 1-A, Umuarama-PR! Valor R$
330.000,00!
Apartamento à venda de alto padrão, localizado
próximo a Praça Arthur Tomaz! Com área útil de 233,10m²,
denominado apartamento n° 601 do Edifício Premium,
contendo 03 suítes sendo uma com closet, sala de estar,
jantar, cozinha planeada, lavanderia e duas vagas de
garagem. Além disso, o apartamento é todo mobiliado e
equipado, com todos os eletrodomésticos que aparece
nas fotos no site. Imóvel possui excelente localização, Rua
Arapongas, Zona I, Umuarama-PR. Valor R$ 900.000,00!

Casa à venda, contendo excelente localização! Possuindo
área total do terreno 196m² sendo (14.00x14.00), e área
construída de aproximadamente 118m², composta por 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa
e duas vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n°
5834, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 500.000,00!
Casa à venda, contendo área total do terreno de 360m²,
possuindo 169,18m² de área construída, sendo 02 suítes,
01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, edícula (Área Gourmet) com churrasqueira, quarto
e banheiro, Além disso possui garagem para dois carros. O
imóvel possui excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor
R$ 520.000,00!
Casa à venda, possuindo localização privilegiada, contendo 208,94m² de área total do terreno sendo ( 15.50x13.48),
o imóvel possui área construída de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala, copa, cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social, lavanderia, despensa e garagem
para 3 carros. Além disso, o imóvel possui 5 ares condiciona-

www.abdonecabreli.com.br

dos, placa solar boiler de 300 litros, duas caixas de d’águas
totalizando 1500 litros, um reservatório de agua da chuva de
6.000 litros, e agua quente em todos os banheiros. Localizada
na Rua Francisco Rodrigues Junior, n° 2426, Jardim Alphaville,
Umuarama-PR. Valor R$ 750.000,00!
Casa à venda, contendo 254.93m² de área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54), possuindo aproximadamente
199m² de área construída, composta por 1 suíte máster, 3
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
despensa e garagem. Localizada na Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR.
Valor R$ 900.000,00!

soBraDos
Sobrado à venda, localizada próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! Possuindo 220m² de área total do terreno,
contendo 180m² de área construída, composto por 01 suíte,
02 quartos com moveis planejados e com ar condicionado em
todos os quartos, banheiro social, lavabo, sala de estar, sala de
jantar, cozinha planejada, despensa, piscina, 01 quarto adicional,
academia, espaço gourmet com ambiente fechado e garagem para
dois carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$ 560.000,00!
Sobrado à venda contendo excelente localização! Possuindo 1 suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada, copa,
despensa, área de serviço, espaço gourmet, churrasqueira,
piscina e duas vagas de garagem. Localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 1.200.000,00!

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.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede
de irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira, para no
mínimo 10 animais (semi novo), demais formação de
pastagem com grama Ponta Roxa, Além disso possui
uma residência de madeira com aproximadamente
120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros
do Distrito de Serra dos Dourados e 1.300 metros do
asfalto. Valor R$ 750.000,00.

chalé

Sobrado à venda, localizado no Residencial Euro Park!
Modernidade define esse lugar! Este é um 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 3 vagas de garagens. Localizado na
Rua José Inácio da Paixão, Residencial Euro Park, Umuarama
Paraná. Valor R$ 2.800.000.00.

lotes rurais
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

Chalé à venda, possuindo excelente localização, próximo
ao Big planalto! Contendo 515,00m² de área total, sendo
117,09 m² de área construída, composto por uma recepção,
02 salas e 01 banheiro, além disso, nos fundos possui uma
casa composta por 01 banheiro, 02 salas e uma churrasqueira
coberta, localizado na Avenida Rio de Janeiro, n°5260, Zona
II, região central de Umuarama-PR. Valor R$ 990.000,00!
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA SEDAN
07/08
Prata, completo. Fone:
(44) 9 8427-7232
ONIX 1.4 19/19
Branco, completo,
30.000Km. R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.
IMPORTADOS
IMPORTADOS
HONDA CITY
SEDEN 12/13
Prata, automático,
120.000km, 2º dono R$
42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

AMAROK
TRENDILINE
18/18
Branco, 27.000Km. único
dono. R$ 145.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
GOL 1.6 14/15

Prata, completo, 04
portas. R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.
SPACEFOX 1.6
11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
MOTOS

MOTOS

TITAN 1996
Azul, 2º dono, R$ 5.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída
de 169,18m², contendo
02 suítes, 01 quarto,
banheiro social, sala,
copa, cozinha planejada,
despensa, edícula
(Área Gourmet) com

churrasqueira com quarto
e banheiro, Além disso,
possui garagem para
2 carros e terreno com
área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná
em Umuarama-Pr.
Valor R$ 520.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de
área total do terreno
sendo ( 15.50x13.48),
o imóvel possui área
construída de 195m²,
composto por 2 suítes,
1 quarto, sala, copa,
cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social,
lavanderia, despensa e
garagem para 3 carros.
Além disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,

B5

placa solar boiler de
300 litros, duas caixas
d’águas totalizando 1500
litros, um reservatório
de água da chuva de
6.000 litros, e água
quente em todos os
banheiros. Localizada na
Rua Francisco Rodrigues
Junior, 2426, Jardim
Alphaville, próximo
ao Lago Aratimbó
de Umuarama-PR.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chalé à venda, localizado
na região central de
Umuarama! Contendo
515,00² de área total,
sendo 117,09m² de área
construída, composto
por uma recepção, 02
salas e 01 banheiro, além
disso, nos fundos possui
uma casa composta por
01 banheiro, 02 salas
e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio
de Janeiro, n°5260,
Zona II, Umuarama-PR.
Valor R$ 990.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda,
contendo 280m² de
área total do terreno,
sendo 281.51m² de área
construída, possuindo
1 suíte máster com
Hidromassagem, 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área
de serviço, espaço
gourmet, churrasqueira,
piscina e 2 vagas de
garagem. Localizada
na Rua Mato Grosso,
Zona II, Umuarama-PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente Sobrado à
venda, localizado no
Residencial Euro Park.
Modernidade deﬁne esse
lugar! Esse é um sobrado
de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos e
com excelente bom gosto.
O pavimento superior
contém 184,54m²,
é composto por 01
suíte presidencial, 02
suítes máster, Sala e
Varanda. Além disso,
o piso inferior contém
257,11m² e possui sala
de estar, sala de jantar,
cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de
serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e
vagas de garagem para
3 carros. Localizado
na Rua José Inácio da
Paixão, Residencial Euro
Park, Umuarama-PR.
Valor R$ 2.800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

Cruze sport6 lt

12/13

branco

completo, aut, couro

r$ 54.900,00

Cruze sport6 lt

14/15

branco

completo, aut, couro

r$ 64.900,00

Cruze 1.4 turbo lt

18/19

preto

completo, aut, couro

r$ 89.900,00

Gol 1.6 city

13/14

branco

completo

r$ 34.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT

19/19

PRETO

COMPLETO, aut, couro

R$ 68.900,00

Ranger 3.2 xlt 4x4

17/17

branco

completo, aut, couro

r$ 154.900,00

TUCSON GLSB

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

S10 2.4 LS 4X2

15/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 79.900,00

Compramos seu semi novo

GRANDE
LEILÃO

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

DIA 28/04

FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

TERRENOS

TERRENOS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Vende-se terrenos
comerciais sendo 2
lotes paralelos, lote
02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em
frente a nova rodoviária,
ótima localização para

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

comércios de todos os
segmentos. Investimento
com retorno certo. Valor
R$ 750.000,00 cada.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
LOTES RURAIS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara à venda
contendo topograﬁa
plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de
largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada na Estrada
Aeroporto, a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar esta
chácara? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI

IMÓVEIS
Ótimas chácaras à
venda, localizadas
na Estrada Jurupoca,
próximas à chácara
do Celeiro, saída
para Serra dos
Dourados! Todas
as chácaras são
cercadas, possui água
instalada, escritura
individual, contendo
ótima topograﬁa! São
14 chácaras no total
a partir de 2,000ha.
Valor a partir de
R$450.000,00! Fale
com um de nossos
corretores para mais
informações! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

Fone: (44) 3621-0350
SAC: 0800 724 4400

Compre pelo site: viacaoumuarama.com.br , App: GABRASIL, Agências
credenciadas ou pelos sites parceiros.
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IProcurada

GM acelera produção para atender
demanda pela nova Chevrolet S10
Uma inédita campanha
da Nova Chevrolet S10 começa a ser veiculada na
mídia para destacar o novo
momento do produto, que
coincide com a chegada
da linha 2022 e o plano de
retomada da produção em
ritmo acelerado. O intuito
é poder atender a forte
demanda pela picape, que
tem uma longa relação com
o agronegócio, o setor que
mais prospera no país.
A campanha ressalta que
os desafios que a sociedade
enfrenta não são menores
para o agronegócio. Tudo
isso a partir da perspectiva
de que só quem produziu
mais de 1 milhão de picapes
em 25 anos conhece muito
bem o trabalho no campo. A
campanha “Feita Pra Quem
Faz” da Nova Chevrolet S10
ganha mais um capítulo,
chamado de “Juntos na Mesma Direção” e, dessa vez,
para trazer uma mensagem

de apoio e solidariedade.
As imagens já exibem a
linha 2022 da picape da Chevrolet, que foi recentemente
atualizada em design, mecânica, segurança e conectividade, com destaque para a
identidade visual exclusiva
da versão topo de linha
High Country, nova turbina
e calibração do motor diesel,
estrutura reforçada de cabine com seis airbags de série,
além de opção de sistema
de frenagem autônoma de
emergência, Wi-Fi nativo e
projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play.
A chegada da linha 2022
da picape da Chevrolet coincide com o plano de retomada da produção em ritmo
acelerado do produto a
partir da segunda quinzena
de maio, já que a fábrica de
São José dos Campos (SP)
foi parcialmente impactada
pelo desabastecimento que
atinge a cadeia de supri-

VEndAS
Residencias:

R$ 1.500.000,00

R$ 850.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 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).

mentos em razão da pandemia. Até então, a Nova S10
liderava os emplacamentos
da categoria.
“Existe uma forte demanda pela Nova Chevrolet
S10, principalmente pelas
versões mais equipadas,
que hoje superam mais

da metade das vendas.
Isso mostra que, além de
confiabilidade, robustez
e potência, o consumidor
de picapes está buscando
o mais alto nível de segurança e conectividade”,
explica Rodrigo Fioco,
diretor de Marketing de

VEndAS

LOCAÇÕES

R$ 700.000,00

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:

A chegada da linha 2022 da picape da Chevrolet coincide
com o plano de retomada da produção em ritmo acelerado do
produto a partir da segunda quinzena de maio

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.

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.

Novidade

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.

VEndAS
Apartamentos: 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::
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
Residência:

R$ 175.000,00

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.

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.

Ed. Green Park - Apto. 33, Bloco A,
área total aprox. 110m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390.
VEndAS
R$ 1.300.000,00

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

VEndAS

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!

Sobrados:

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.

Residencias:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROX. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIX. COM POSSIBILIDADE DE
PARCELAMEnTO EM ATé 100 VEZES
COM CORREçãO. PRóX. AO nOVO
ShOPPInG.

R$ 420.000,00

VEndAS
VEndAS

VEndAS
Terrenos:

R$ 280.000,00

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

R$ 240.000,00
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.

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 2.300,00

Ed. Manhattan Garden, apto
601, com área total de aprox.
168,03 m² e área privativa de
aprox. 130,28 m², localizado
na Rua Dr. Paulo Pedrosa de
Alencar, nº 4291, Zona I, contendo 02 suítes, 01 quarto,
sala com sacada, cozinha com
móveis planejados, BWC social,
área de serviços e garagem.
Aluguel + Condomínio + Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Turbo Diesel), assim como
duas opções de transmissão
(MT6 e AT6) e tração (4x2
e 4x4). São seis opções de
pintura externa: Branco
Summit, Prata Switchblade,
Preto Ouro Negro, Vermelho
Edible Berries, Cinza Topázio e Azul Eclipse.

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.500,00

Ed. Espanha, apto 104 - Localizado na Av. Rio Branco,
nº 4185. Contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha com
armários, BWC social, área de
serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.

LOCAÇÕES
R$ 1.200,00

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.

Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 390,00 m² e área construída
de aprox. 159,00 m², localizada na Rua
Fortaleza, nº 4018, Jd América. Contendo 01 suíte com hidromassagem e
closet, 02 quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha, BWC social, área de
serviço coberta e garagem.

VEndAS
Apartamentos:: R$ 260.000,00

Terrenos:

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.

Apartamento: R$ 1.300.000,00

produto da GM.
A S10 está disponível em
três opções de carroceria
(cabine dupla, cabine simples e chassis cab), cinco
níveis de acabamento (LS,
Advantage, LT, LTZ e High
Country), duas opções de
motorização (2.5 Flex e 2.8

VEndAS

R$ 270.000,00

VEndAS

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.

Residências:

VEndAS
Residencias:

Residencias:

A principal novidade da linha 2022 fica
por conta das rodas com novo design para a
versão LTZ, a mais vendida da gama. Assim
como a S10, o Trailblazer está chegando
às concessionárias como linha 2022. O
utilitário esportivo de grande porte e sete
lugares da Chevrolet também passou recentemente por atualização visual, mudanças
mecânicas e adicionou equipamentos de
série, como o Wi-Fi nativo e o sistema de
frenagem autônoma de emergência. O modelo é ofertado exclusivamente na versão
topo de linha Premier 2.8TD AT6.

Terrenos:

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
Residências:

R$ 800,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 264,00
m², e área construída de aprox.
117,00 m², localizada na Rua
Bararuba, nº 3385, no Jardim
Tropical, contendo 03 quartos,
sala, cozinha, B.W.C. social,
área de serviço e garagem.
LOCAÇÕES
Residências:

R$ 700,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 363,00 m² e
área construída de aprox. 140,00
m², localizada na Rua Joaquim
Rodrigues de Oliveira, n° 2475,
Bairro Jardim Colibri, contendo
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C
social, área de serviço e garagem.
LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 2.500,00

Ed. Manhattan Garden, apto
501, com área total de aprox.
168,03 m² e área privativa de
aprox. 130,28 m², localizado
na Rua Dr. Paulo Pedrosa de
Alencar, nº 4291, Zona I, contendo 02 suítes (sendo uma
delas com armário planejado),
01 quarto, sala com sacada,
cozinha com móveis planejados, BWC social, área de
serviços e garagem. Aluguel +
Condomínio + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 18.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 12.000,00

ótima localização na PR 323. Barracão em construção na PR 323
ao lado do Motel A2, com área
total de aprox. 1.200 m² e área
construída de aprox. 1.000 m².
Previsão de entrega junho/2021.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av. Presidente Castelo Branco,
4293, Zona VI. +
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 6.000,00

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

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 11.000,00

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

