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Número de alunos
na graduação em
EAD aumentou
378% no País

Plano de Governo
da Professora Beth
e Emanuel prioriza a
participação popular
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Na edição deste domingo, o Ilustrado traz
a entrevista especial com a candidata a
prefeita de Umuarama pelo PT, Professora Beth e a vice Emanuel. Eles propõem
uma gestão com a participação popular e
valorização dos bairros e da região central
da cidade, sempre tomando as decisões
de acordo com a vontade da população.
Confira a íntegra.
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Oito milhões de
pessoas estavam
em home-office
em setembro
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CRIATIVIDADE

Sandro Gregório e
Marcão do Kaskata
falam das propostas
para Umuarama

Negócios que
inovaram na
pandemia
perderam menos
Página A7

O Ilustrado dá sequência neste domingo
com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice de Umuarama.
Desta vez, o candidato a prefeito Sandro
Gregório e a vice Marcão do Kaskata
falam do plano de governo da coligação
“Umuarama da Gente” com propostas
para todos os setores, todas priorizando o
bom atendimento para toda a população.

HELTON KRAMER

Artigo aborda a
nova lei que é uma
vitória para os
municípios
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UMUARAMA

Dois motociclistas morrem em

11 dias em dois retornos da PR-323

A colisão fatal aconteceu quando o bitrem fazia o retorno na rodovia PR-323 e o motociclista não conseguiu parar a moto a tempo

Os acidentes com mortes na
área urbana da rodovia PR323, em Umuarama, voltam a
ser rotineiros. O mais recente
aconteceu neste sábado pela
manhã e tirou a vida do motociclista Antonio Rufino dos
Santos, 53 anos. Ele seguia
pela rodovia no sentido Posto
Gauchão ao viaduto, quando
bateu no rodado de uma
carreta bitrem que fazia o
retorno no acesso ao parque
Industrial. A vítima morreu no
local. Desrespeito ou falta de
sinalização de alguma parte.
Há poucos dias, outro motociclista morreu perto dali.
Página A6

PANDEMIA

Calor intenso
nas casas vira
desafio para
a arquitetura
Página A7
ESPORTES

Corinthians
e Flamengo se
enfrentam em
fases diferentes
Página A8

Aproxime a câmera
do seu celular

Voluntárias se unem para ajudar
mais carentes e precisam de apoio

Distribuindo doações desde alimentos até móveis, o projeto social sem fins lucrativos
denominado Chama Viva - Amor em Movimento, precisa de apoio financeiro para
continuar ajudando a comunidade carente de Umuarama e região. A idealizadora
da iniciativa pede ajuda para custear aluguel, água, luz e combustível. Página A3
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PET ILUSTRADO - Cães e gatos também podem sofrer de
câncer de mama, alerta a médica veterinária de Umuarama,
Natália Bazanella Rocha. Em alusão ao Outubro Rosa, os
veterinários chamam atenção para que o cuidado também
se estenda aos animais de estimação. Página A4
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PROJETO QUASE PRONTO

DER define como será a duplicação
da PR-323 na cidade de Umuarama
Em audiência pública on line na
semana que passou, o Governo
Estadual mostrou o projeto da
duplicação da PR-323 entre o
posto Gauchão e a saída para
Mariluz. No trevo do Gauchão a
pista central da 323 será afundada
em oito metros e sobre ela ficará
a rotatória. Na saída para Mariluz
a pista será erguida e a rotatória
no mesmo nível atual. Cada lado
da 323 terá uma via marginal de
mão única e os retornos ficarão
apenas nos dois trevos. Por isso,
quem chega de Perobal para ir ao
IFPR ou Levo Alimentos, terá de se
deslocar até o trevo do Gauchão
para retornar. Página A3
POLÍCIA

Serão dois retornos, um em cada trevo. Projeto deve ficar pronto em novembro, licitação em dezembro e obra deve começar em 2021 com prazo de 2 anos

Festa termina
com dois mortos
em Umuarama
Página A6

Veículo com plotagem eleitoral pode ficar sem seguro
Página A6

MISS & MISTER DOG 2020 - Quem não gostaria de ver o seu cachorro se transformar
em uma estrela da beleza ou o mais fofo animal de estimação do ano? Agora chegou
a oportunidade. O programa Junto e Misturado da Rádio Ilustrada FM promove o
concurso Miss & Mister Dog 2020. As inscrições estão abertas, confira. Página A4
Hoje: 14 Páginas Fechamento: 16:40 h
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TATINHA É CANDIDATO EM DOURADINA - Decisão da Justiça Eleitoral neste sábado
autorizou a candidatura de Marcos Larussa Gil (Patriota), o Tatinha, para prefeito de
Douradina, tendo Francisco Aparecido Almeida, o Cidão, como vice. Sentença também
defere as candidaturas da coligação para vereadores. Página A2
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Justiça Eleitoral garante a candidatura
de Tatinha para prefeito de Douradina
Douradina - O juiz da 142ª Zona Eleitoral à
qual pertence o município de Douradina, Adriano
Cezar Moreira, assinou sentença neste sábado dia
24 que defere a candidatura de Marcos Larussa
Gil (Patriota), o Tatinha, a prefeito de Douradina
e de Francisco Aparecido Almeida (PSD), o Cidão,
candidato a vice-prefeito. A sentença também garante as candidaturas de vereadores da coligação
“Douradina com Trabalho e Experiência”.
A Justiça Eleitoral se manifestou porque o
advogado Ademir Gimenes Gonçalves, também
do partido Patriota, realizou convenção e pediu
o registro da sua candidatura para prefeito pelo
Diretório Municipal do Patriota, enquanto Tatinha
foi aprovado como candidato pela Comissão Provisória do Patriota, ambos do município. Segundo
consta nos autos, o Diretório Municipal presidido
pelo próprio Dr. Ademir não teria obedecido o Diretório Nacional do partido na convenção realizada
em junho passado, mas se baseado no Diretório
Estadual do Patriota. Por isso, o Diretório Nacional
destituiu o Diretório Municipal e criou a Comissão
Provisória presidida por Antonio Raimundo da
Silva que aprovou as candidaturas de Tatinha e
Cidão, além dos candidatos a vereadores.
Conforme relatou no processo o promotor da
Justiça Eleitoral, Fábio Hideki Nakanishi, da zona
142, e foi acatado pelo juízo, “a legitimidade para
a indicação de candidatos para as eleições de
2020, passou a ser da Comissão Provisória criada
pelo Diretório Nacional do Partido PATRIOTA.
Isso porque, a eleição do Diretório Municipal, em
Convenção realizada em 1° de junho de 2020, não
foi previamente autorizada pelo Diretório Nacional
do Partido, conforme estabelece, de forma expressa, o art. 17, letra “d” do seu estatuto. Além disso,
o Diretório Municipal, teria sido dissolvido pelo
Diretório Nacional do Partido PATRIOTA, com a
criação de uma Comissão Provisória, em reunião
extraordinária, a princípio, com a observância das

Candidato a prefeito Tatinha e a vice Cidão na
convenção do Patriota
normas do estatuto”.
Na sentença deste sábado, a candidatura de
Ademir Gimenes Gonçalves, da vice Alcineide Cardoso Fermino e dos candidatos a vereadores foram
todas indeferidas, ou seja, não foram aceitas pela
Justiça Eleitoral.
E foram deferidos os registros de candidaturas
da Coligação liderada por Tatinha e Cidão para a
eleição majoritária, bem como da Comissão Provisória do Patriota para a eleição proporcional,
em razão da legitimidade da referida Comissão
Provisória e da validade da convenção que escolheu
Tatinha e Cidão. A defesa da referida coligação é
feita pelos advogados José Carlos Pantaleão Ribeiro e Paulo Cezar de Souza.
Dr. Ademir disse na tarde deste sábado ao Ilustrado que ainda não tinha conhecimento da decisão
judicial e somente após verificar a sentença vai
decidir se recorre ou não da decisão.

PODER DISCRICIONÁRIO DO ESTADO: LIBERDADE VIGIADA POR LEI
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior e Gleison do Prado de Oliveira

Direito
em
Debate

Aristóteles entende as virtudes como faculdade da alma que sustentam e caracterizam
a vida. Diz Ele: “Uma virtude não é algo como a
visão, que se nasce com ela em plena potência.
Mas ela é como a arte que se desenvolve exercitando-a. Assim, torna-se o indivíduo justo,
agindo de forma justa, torna-se o indivíduo
equilibrado agindo de forma temperada e torna-se o indivíduo forte operando coisas fortes.
Prossegue Aristóteles afirmando que em igual
relação estão às sociedades e os governos. Os
governantes podem tornar seus súditos bons
cidadãos. Se não conseguem, eles erram o alvo.
Aí está a diferença entre uma sociedade e outra.
Uma é bem ordenada e justa, e a outra não”.
A discricionariedade administrativa
possui grande discussão no Direito Administrativo brasileiro. Foi-se o tempo em que, como
dizia Seabra Fagundes, “administrar é aplicar
a lei de ofício”. A discricionariedade por ser um
poder da Administração Pública, aparentemente, confere liberdade aos agentes públicos, no
entanto, uma liberdade vigiada por lei, envolta
por princípios administrativos.
No ato administrativo discricionário,
além do aspecto formal, é possível identificar
os frutos da liberdade material, como sendo: a
garantia dos direitos constitucionais, o princípio da capacidade contributiva, a justiça fiscal
e o desenvolvimento sustentável. No universo
jurídico brasileiro, o legislador atribuiu ao agente público a capacidade da discricionariedade
administrativa.
Um dos maiores desafios enfrentados
pelo poder público encontra-se na busca ininterrupta do ponto de equilíbrio entre o interesse
público voltado a arrecadação de tributos e a
proteção dos direitos e garantias constitucionais do contribuinte. O ato discricionário deve
estar amparado pelo princípio da legalidade,
efetivando a melhor escolha segundo as hipóteses legais existentes, garantindo a legitimação
democrática da produção normativa.
No Estado Democrático de Direito, a
administração só pode agir em obediência a lei,

respeitando a finalidade das normas vigentes.
O princípio da legalidade limita o poder de
tributar dos entes da Federação. Tal princípio
é imprescindível ao analisar uma decisão a ser
tomada frente às hipóteses existentes na seara
dos tributos.
A discricionariedade administrativa,
além do aspecto formal, possui a gênese material, ou seja, a garantia dos direitos constitucionais, o princípio da capacidade contributiva, a
justiça fiscal e o desenvolvimento sustentável,
que além de vincular o poder Legislativo, vincula
também os poderes Executivo e Judiciário. Em
suma, a discricionariedade advém do legislador
de forma abstrata, para que o agente público,
visando atender o interesse da sociedade, se
posicione diante do caso concreto, respeitando
os princípios constitucionais e as regras que
regem a própria atuação do administrador.
Importante lembrarmos, dos princípios
da administração pública estabelecidos pelo
art. 37 da Constituição Federal de 1988: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência. Tais princípios devem ser a base
para todo e qualquer ato emanado pela administração pública, funcionando como autênticos protagonistas na realização da atividade
administrativa.
Logo, uma construção lógica/racional nos
leva a conclusão de que é inadmissível escolhas
administrativas turvas, desprovidas de sentido,
de caráter objetivo, recheada de termos complexos, vagos e imprecisos. Discricionariedade não
pode ser sinônimo de erro. Não mesmo!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
Gleison do Prado de Oliveira
Contador no Paraná
Acadêmico do Curso de Direito da UNIPAR
Gleison.oliveira@edu.unipar.br

Comida pressiona inflação até
o fim do ano, dizem analistas
Pelo menos até o final do ano, o brasileiro vai ter de
conviver com a alta dos preços dos alimentos básicos,
como arroz, carnes, óleo de soja e feijão. Dólar em
alta, oferta ainda escassa desses produtos por causa
da entressafra e o auxílio emergencial, mesmo pela
metade, garantindo o consumo dos mais pobres, são
fatores apontados por economistas e varejistas para
que os preços dos alimentos continuem subindo.
Mais uma vez, a comida apareceu como vilã: em
outubro, a inflação ao consumidor subiu 0,94%, pela
prévia do índice oficial, o IPCA-15, divulgado ontem
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Foi a maior alta do indicador para o mês desde
1995 e o resultado ficou acima do esperado pelo mercado. Alimentos e bebidas ficaram 2,24% mais caros
e responderam por 50% da alta.
A inflação de supermercados, onde estão concentradas as vendas sobretudo de alimentos, confirma a
pressão. Em setembro, a inflação dos supermercados
no Estado de São Paulo, apurada pela Fipe, atingiu
2,2%. Foi a maior variação para o mês em 26 anos
e equivale ao acumulado no passado até setembro,
segundo a Associação Paulista de Supermercados
(Apas).

Número de alunos em graduações
a distância no Brasil salta 378%
em uma década
O crescimento de alunos do ensino superior em
cursos à distância mostra que a modalidade se confirma como tendência no Brasil. Em 2009, o número de
estudantes ultrapassava 330 mil. Já em 2019, os dados
apontam um salto para mais de 1 milhão e meio, o que
resulta em crescimento de 378,9%. Os números fazem
parte do Censo da Educação Superior 2019, divulgados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da
Educação (MEC), em coletiva de imprensa realizada
nesta sexta-feira, 23.
De acordo com os dados, pela primeira vez na
história o número de ingressantes na modalidade de
ensino a distância (EAD) ultrapassou a quantidade
de estudantes que optaram por iniciar a graduação
presencial. Ao todo, 50,7% (1.559.725) dos alunos de
instituições privadas escolheram o ensino à distância e
49,3% (1 514.302) o presencial. Parte dos especialistas
acedita que a pandemia, que obrigou alunos a terem
aulas pelo ensino remoto, pode impulsionar a procura
por esse tipo de curso.
Durante a coletiva de imprensa, Alexandre Lopes,
presidente do Inep, afirmou que ainda não podemos
comparar as duas modalidades e definir qual delas é
a melhor escolha para o estudante. “A maior parte dos
alunos em EAD trabalha mais horas em relação aos
de cursos presenciais, são de perfis diferentes. Mas
os resultados têm sido próximos. Não dá para dizer
que EAD seja de menor qualidade”, disse.

Juiz manda retomar aulas
presenciais em creches
e escolas públicas
O juiz Renato Scussel, da Vara da Infância e da
Juventude do Distrito Federal, ordenou o governo
distrital a retomar as aulas presenciais nas creches
e escolas públicas de ensino infantil, fundamental
e médio. Um plano de retorno de forma escalonada
deverá ser elaborado em até cinco dias e o processo de
volta às aulas deverá ser concluído em até 20 dias. A
decisão foi proferida em ação civil pública apresentada
pelo Ministério Público.
Desde o início da pandemia, o Distrito Federal
registrou 208 mil casos de covid-19 e mais de 3,6 mil
mortes pela doença.
Segundo o magistrado, a Constituição Federal
determina o dever do Estado em assegurar o direito
de acesso à educação. “Sob este enfoque, o direito
visa a uma prestação de fazer do Estado para que
seja garantida a retomada das aulas presenciais para
todas as crianças e adolescentes da rede pública de
ensino do Distrito Federal, assegurando-lhes o direito
precípuo de educação”, apontou.
O juiz destacou a decisão do governo em reabrir o
comércio, alegando a ‘normalização das atividades’
com a retomada de cultos religiosos e até a realização
de espetáculos públicos. Para Scussel, não é ‘justo e
nem tampouco lícito’ que crianças e adolescentes do
sistema público ‘sejam tolhidos no seu direito precípuo
de educação’.
Scussel também destacou que o governo distrital
já lançou recomendações sanitárias que garantiriam
o funcionamento das atividades escolares em meio à
pandemia e que é necessário ‘garantir a prioridade
da preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e com destinação privilegiada
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude’.

Cidade
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IVEJA O QUE MUDA

Consulta Pública mostra projeto da duplicação
da PR-323 no trecho urbano de Umuarama
Umuarama – O Governo do Estado, por
meio do Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER), em consulta pública online, apresentou na
última quarta-feira (21) o
projeto para a duplicação
da rodovia PR-323 - entre
os trevos do Gauchão e o
acesso a Mariluz. A princípio, além da duplicação,
a obra será composta
basicamente de duas interseções em desnível
e marginais de sentido
único.
O engenheiro e gerente de obras e serviços
do DER Noroeste, Victor
Eduardo Antunes, explicou que no trevo do
Gauchão será construído
um viaduto com a rodovia
rebaixada e uma rotatória
na parte superior, que
dará acesso as marginais, rua para bairros e
avenida Ângelo Moreira
da Fonseca. Outro viaduto
será construído no acesso
à rodovia PR-468, sentido
Mariluz, porém com a rodovia passando por cima
dos acessos.
As marginais terão
sentido único, com acessos pela rodovia e trevos.
Porém, as conversões só
poderão ser realizadas
em ambos os viadutos
(Gauchão e Mariluz). Ou
seja, quem vem de Perobal para ter acesso ao
Campus do IFPR precisa
se deslocar via PR-323,
entrar na marginal até o
trevo do Gauchão e pegar
a marginal de acesso ao
instituto.
A DUPLICAÇÃO
A obra planejada consiste na duplicação de 4,2
quilômetros entre o trevo
do Gauchão e o entroncamento com a PR-468, que
dá acesso ao município de
Mariluz, como também, a
implementação de 3 km
de vias marginais nesse
trecho, além de duas interseções em desnível.
Ainda segundo o engenheiro Antunes, o objetivo
do projeto é melhorar a

Viaduto que será conﬆruído no trevo do Poﬆo Gauchão

funcionalidade da via,
aumentar a fluidez e segurança de tráfego de
veículos e pedestres. Desta forma, o projeto da rodovia foi classificado pelo
DNIT sendo classe 1-A,
sendo as duas pistas com
largura de 7,20 metros,
acostamento de 2,50 metros e velocidade máxima
de 80 km/h. A separação
das vias será feita com
barreira de concreto.
As marginais com as
duas faixas medindo largura de 3,50 metros, acostamento de 2,50 metros,
passeio de 2,00 metros e
velocidade de 40 km/h.
A pavimentação da rodovia está programada
para ser realizada com
duas camadas de solo
cimento e espessura 19

cm cada, tratamento especial duplo polimerizado
com espessura de dois
centímetros, 5 cm de concreto betuminoso usinado
a quente convencional
(CBUQ) e 2,5 centimetros
de CBUQ com asfalto borracha.
DESAPROPRIAÇÕES
E INDENISAÇÕES
Entre os questionamentos levantados no
encontro online, foi abordado a necessidade de
desapropriações para realizar a obra. Conforme o
gerente Victor Eduardo,
ainda existe a possibilidade de ajustes no projeto,
por isso, a possibilidade
de desapropriação ainda
está sendo estudada e se
for necessário, uma reu-

nião será agendada com
os proprietários.
PRAZOS
O Governo Estadual

tem até final de novembro
deste ano para concluir
o projeto e a expectativa
é que a licitação para
contratar a empresa, que

irá realizar a obra, seja
lançada em meados de
dezembro. O prazo para
concluir a duplicação é de
dois anos.

Senai é essencial para
qualificar profissionais
na retomada da indústria
Por Sistema Fiep
O desemprego, acentuado
pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus, bate
recordes no Brasil e atinge mais
de 14 milhões de pessoas. No
Paraná, o cenário já é de recuperação e a indústria é o segmento que mais tem gerado
empregos nos últimos meses.
Muitas empresas, inclusive,
começam a sentir falta de trabalhadores qualificados para
ocupar as novas vagas. Para
atender tanto as necessidades
da população que busca recolocação quanto a demanda das
indústrias, ganha ainda mais
importância o trabalho do Senai, instituição que há quase 80
anos é referência na formação
de mão de obra para o setor no
país.
“O Senai tem importância vital
para a indústria brasileira, que
dificilmente teria se desenvolvido sem a excelência da formação técnica da instituição”,
afirma Carlos Valter Martins

Pedro, presidente do Sistema
Fiep, entidade à qual o Senai
está ligado no Paraná. “Muitas
das profissões industriais exigem treinamentos complexos,
com orientação de técnicos de
ensino qualificados, cumprimento de normas específicas
e utilização de equipamentos
adequados. Quem possui o
conhecimento e a estrutura
necessária para isso no país é o
Senai”, acrescenta.
Para Carlos Valter, a instituição
deve ser ainda mais valorizada
no momento atual, em que o
estado e o país se preparam
para uma recuperação econômica mais intensa e precisam
investir na capacitação profissional para incentivar a recolocação do grande número de
desempregados. “Trabalhamos
pela indústria, em todo o Paraná, e o Senai tem totais condições de contribuir com esse
movimento de retomada de
nosso setor e de nossa econo-

mia”, diz.
Estrutura – Dados do Senai
nacional apontam que, desde o início da pandemia, em
março, foram registradas mais
de 1 milhão de matrículas em
cursos autoinstrucionais de
iniciação e aperfeiçoamento
profissional. Número que reforça o interesse das pessoas pela
profissionalização e o papel do
Senai nessa formação.
Carlos Valter ressalta a estrutura que a instituição possui
para atender as demandas das
empresas e trabalhadores paranaenses. São mais de 50 unidades espalhadas pelo Paraná,
oferecendo cursos de iniciação,
aprendizagem industrial, qualificação, aperfeiçoamento e
cursos técnicos, além de graduação tecnológica, extensão
e pós-graduação por meio das
Faculdades da Indústria.
Para saber mais sobre os cursos
ofertados, acesse senaipr.org.
br/cursocerto.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Viaduto que será conﬆruído no trevo de Mariluz

Exemplo de acesso as marginais e ao aeroporto de Umuarama

Senai possui conhecimento, equipamentos e estrutura para capacitar trabalhadores do setor
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IMISS & MISTER DOG 2020

Estão abertas as inscrições
para o concurso mais
cuti-cuti de Umuarama

Umuarama – Quem
não gostaria de ver
o seu cachorro se
transformar em uma
estrela da beleza ou
o mais fofo animal de
estimação do ano?
Agora chegou a oportunidade. O programa
Junto e Misturado
da Rádio Ilustrada
FM está promovendo
o concurso Miss &
Mister Dog 2020. As
inscrições estão abertas e podem ser realizadas nas empresas
parceiras do evento.
Algumas fotos já
estão sendo enviadas
e pela carinha dos
participantes, este
promete ser o evento
mais cuti-cuti do ano.
Conforme o regulamento, podem participar do concurso cães
de todas as raças e
com idade mínima de
seis meses. Além de
confraternizar com
esse gostoso concurso, o tutor do pet concorrente também pode
ajudar a SAAU, pois a
inscrição terá o valor
simbólico de 1 kg de
ração, que será doada
para a instituição.
Este ano, devido a
pandemia do coronavírus, a primeira edição do Miss & Mister
Dog será diferente.
Após o período de inscrição e pré-seleção,
a final do concurso
será online, através
de votação dos internautas. Os vencedores serão os cães que
conseguirem o maior
número de curtidas
em suas fotos. Os critérios para escolha
dos vencedores serão:
fotogenia, criatividade, originalidade, beleza e fofura.
Para a edição do
próximo ano, a final
do concurso será ao
vivo e durante a tradicional “Cãominhada”.
PREMIAÇÃO
Miss & Mister Dog
2020 vai premiar em
dinheiro aos vencedores das categorias.
Para o Miss & Mister Dog o valor de
R$500,00 cada, com
o patrocínio da empresa Estrelinha no
Céu Crematório PET e
Nossa Senhora Plano
de Assistência PET.
Para o Miss & Mister
Fofura o prêmio será
de R$200,00 cada,
com o patrocínio de

SEU PET NO ILUSTRADO

Grande e fofão

Quem vê o Nero, nosso amigo Chow Chow, nesta
pose pleno para foto, não imagina a energia que este
rapaz tem. O grandalhão adora brincar e passear
pelo bairro onde mora. Ele também gosta de dar
umas escapadinhas de casa, deixando seus tutores
loucos de preocupação. Nero é fofo e amigo, seu
abraço é uma marca registrada.

Sphynx
O Bento já eﬆá todo alinhado para participar do concurso Miss & Miﬆer Dog 2020

Agro & Pets Fazendão.
O resultado do concurso será divulgado
na primeira semana
de dezembro e a entrega da premiação
está programada para

o dia 05 de dezembro.
INSCRIÇÃO
Pa r a p a r t i c i p a r
do concurso Miss &
Mister Dog 2020, é só
tirar uma foto do seu

cachorro, imprimir
e levar até um dos
pontos de apoio da
promoção, no local
você vai preencher a
ficha de inscrição.

CONFIRA OS LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
AGRO & PETS FAZENDÃO – NA BRASIL, 2858.
CLÍNICA VETERINÁRIA MUNDO ANIMAL – NA BRASIL, 3639.
CLÍNICA VETERINÁRIA SALVARE – AV. PIRAPÓ, 5039.
MUNDO PET – NA LONDRINA, 4399.
PET TUDO – NA TIRADENTES, 3061.
CASA DO PRODUTOR – NA BRASIL, 3450.
UMUARAMA AVES – NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO.
CASA DAS RAÇÕES – AV. PAULINO FONTANA, 1486.

Certificação digital autoriza viagem
de animais domésticos à Argentina
A certificação digital libera cães e gatos para viagens
com destino à Argentina. Até
então, o Certificado Veterinário Internacional (CVI) online só podia ser expedido
para animais de estimação
com destino aos Estados Unidos. O documento é emitido
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), por meio do Sistema
de Vigilância Internacional
(Vigiagro)
De acordo com o Mapa,
2.531 CVIs eletrônicos foram
emitidos em 2020 para a
saída do Brasil de animais
de estimação e ingresso nos
EUA.
O documento é assinado
eletronicamente, devendo
ser impresso e estar em mãos
do tutor para embarque do
animal. O sistema de emissão
do CVI eletrônico funciona 24
horas por dia, sete dias por

semana, independentemente
de feriados e fins de semana.
E o prazo para emissão do
certificado é de 72 horas
corridas, se a documentação
anexada e o preenchimento
do formulário de solicitação
estiverem corretos, informa
a pasta.
“O CVI eletrônico terá
validade de 60 dias para
ingresso na Argentina a
partir da data de emissão.
Para animais vacinados com
menos de 90 dias, o CVI (sem
comprovação de vacina antirrábica) tem validade para
ingresso na Argentina e retorno ao Brasil somente até
o animal completar 90 dias de
vida. Após esta data, deverá
ser aplicada a vacina antirrábica e aguardar período de 21
dias pós-vacina para solicitar
novo CVI para ingressar em
território argentino ou voltar
ao Brasil”, acrescenta.

Com a autorização concedida, o CVI online poderá ser
apresentado para desembarque nos aeroportos argentinos internacionais Ministro
Pistarini Ezeiza, em Buenos
Aires; Ambrosio Taravella
(também conhecido como
Pajas Blancas), em Córdoba;
Rosário/Islas Malvinas, em
Santa Fé; El Palomar, em San
Fernando; e no posto de fronteira terrestre de São Tomé.
Segundo o Mapa, em breve o Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, localizado
em Buenos Aires, também integrará a lista. “Para ingresso em pontos não listados
acima, o interessado deve ir
à uma Unidade Vigiagro, de
preferência perto da fronteira, para ter a autenticidade
conferida e o CVI eletrônico
chancelado por servidor do
Mapa”, informou o ministério.

Sphynx, ou gato pelado canadense, é uma raça de
gatos originária do Canadá, e que é conhecida por
não possuir pelos. O gene responsável pela sua nudez
é a alopécia hereditária e é recessivo. O Sphynx é um
gato muito afetuoso até possessivo, muito agarrado
ao seu dono, gosta muito de ser mimado. É um gato
vivo sociável, muito inteligente, enérgico, muito brincalhão e raramente agressivo. Quando o dono chega
a casa procura imediatamente a sua companhia e
recebe-o com grandes demonstrações de carinho e
muita brincadeira. A ausência de bigodes, os tornam
muito desajeitados as vezes não conseguindo subir
em lugares altos, desequilibrando facilmente.

Outubro Rosa
Cães e gatos também podem sofrer de câncer
de mama e em alusão ao Outubro Rosa, mês em
que a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama procura conscientizar as mulheres
da importância de adotar medidas preventivas, o
alerta se estende para que o cuidado também aos
animais de estimação. A maior incidência da doença
é em fêmeas, contudo, entre 1% e 3% dos casos são
diagnosticados também em machos. Os tumores de
mama têm uma tendência a aparecer em cadelas
adultas, entre 4 e 12 anos de idade. Já as gatas podem
desenvolver a partir de um ano de vida.

Relembrando
O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta
terça-feira (29/9) a Lei 1.095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos,
ferir ou mutilar animais. Conforme a nova legislação,
a pena agora vai de dois a cinco anos de prisão, além
de multa e a proibição de guarda de novos bichos.
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Professora Beth e Emanuel Bueno trazem um
Plano de Governo com participação popular
Imagine uma cidade
onde as decisões político-administrativas são
tomadas em consonância com a população
e a valorização dos
bairros aconteça com
ações integradas de
educação, saúde, lazer
e cultura, que propicie
ao cidadão uma comunidade estruturada
para atender a todas
as suas necessidades,
mas também possibilitando que busque essa
mesma estrutura na
área central da cidade.
PLANO DE GOVERNO

Essa é uma das propostas previstas no Plano de
Governo do Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido
Liberal (PL) e do Movimento Democrático Brasileiro
(MDB) de Umuarama para
as eleições de 2020.
A coligação sustenta
o lema “Umuarama para
todos” e é encabeçada pela
candidata a prefeita Elizabeth Waleski de Freitas
Piccinini, 66 anos, a Professora Beth (PT) e como vice
o advogado Emanuel Humberto de Oliveira Bueno, 42
anos (PL). Também são 13
candidatos a vereadores
constante nas legendas
partidárias.
VALORIZAÇÃO

Dentro da proposta descrita acima, eles garantem
que não querem a criação
de guetos, mas a valorização da identidade do cidadão e o fortalecimento das
entidades representativas
dos diversos segmentos da
sociedade. “Por isso nosso
lema é ‘Umuarama para
todos’”, afirmou Emanuel
Bueno.
Ele e a Professora Beth
estiveram essa semana no
Ilustrado onde concederam
entrevista sobre as propostas defendidas dentro
da série de reportagens
apresentadas aos domingos
com todos os candidatos a
prefeito de Umuarama.
JOVENS

Segundo os candidatos,
a intenção é atacar a base
do problema e não adotar
apenas medidas paliativas.
“Estamos perdendo nossos
jovens para a droga e tam-

A Coligação Umuarama Para Todos é encabeçada pela Professora Beth e pelo advogado Emanuel Bueno

bém para o contrabando.
Temos que oferecer condições iguais a todos para
que esse jovem não vá para
o mundo do crime”, afirmou
Emanuel Bueno.
Segundo a Professora
Beth, a sua vivência dentro
de sala de aula a possibilita
conhecer a realidade de jovens da periferia. “Sempre
converso de forma aberta
com eles, enfatizando que
precisam estudar, fazer
uma faculdade para terem
melhores chances. Quando
me dizem que conseguem
o dinheiro de outra forma, sempre enfatizo que
conheço mais de mil que
optaram por isso e agora
estão guardados dentro da
penitenciária, onde eu também dou aulas”, explicou a
professora.
O OUTRO IMPORTA

A candidata enfatizou
que a proposta principal da
coligação é desenvolvimentista e que quer mostrar que
o outro importa. “Vivemos
em um sistema capitalista. Isso não vai mudar e

não queremos isso, mas
queremos que quem está
na base da pirâmide tenha
condições a ter acesso a
uma educação mais palpável e sólida e consiga mudar
a sua realidade para ter
qualidade de vida”.
EDUCAÇÃO

Dentro do Plano de Governo, na edução as principais propostas são:
1 - Planejar e aumentar
progressivamente a oferta do período integral nas
escolas municipais, visando ampliar o atendimento
aos alunos e melhorar as
suas condições de aprendizado.
2 – Fazer cumprir a Lei
Municipal 4400/2019, destinada ao Desenvolvimento
da Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
nos termos da Lei Federal12.764/2012.
3 - Atuar em sintonia
com o Conselho Municipal
de Educação, o Conselho
Municipal de Alimentação
Escolar e o Conselho Muni-

Professora Beth e Emanuel eﬆão levando as propoﬆas a todos os setores de Umuarama

cipal de Controle e Acompanhamento do FUNDEB.
4 - Realizar concurso
público na área da educação municipal, conforme a
demanda do Município.
5 - Retomar o processo
de formação permanente
e continuada dos profissionais da educação do
município, buscando parceria com as universidades
locais.
6 - Instituir um processo
permanente de diálogo entre a equipe técnica da Secretaria e os profissionais
que trabalham nas escolas
e CMEIs
7 - Iniciar um grande
processo de revisão da
estrutura física das escolas
municipais, com planejamento de longo prazo e
reconstrução das unidades,
modernizando os prédios,
adequando-os para as necessidades pedagógicas de
suas finalidades.
8 - Garantir o pagamento
da hora atividade em consonância com os preceitos
legais.
9 - Adequar o piso inicial

ao piso nacional.
10 - Garantir a licença
prêmio dos profissionais
da educação de acordo com
a lei, respeitando o tempo

proposto a cada cinco anos.
11 - Rever o Plano de
Carreira e as demais modificações realizadas nos
últimos anos.

SAÚDE
Na saúde algumas das propoﬆas são:

1 - Dotar os Postos de Saúde dos Distritos de enfermeiro, plantonista e ambulância, ou seja, equiparar
os recursos aos dos Postos da Sede.
2- Reformular o sistema de agendamento de consultas, agilizando o atendimento aos usuários do SUS
de Umuarama e, buscar maior eficiência no Sistema.
3 - Ampliar a equipe do NASF - Núcleo de Apoio à
Saúde da Família.
4 - Fortalecer equipes do Programa Saúde da
Família, com forte foco na prevenção.
5 - Utilizar a verba destinada à saúde do trabalhador para a política de prevenção à saúde.
6 - Criar um ambulatório especializado em saúde
do trabalhador e qualificar as Unidades Básicas para
o diagnóstico em saúde do trabalhador.
7 - Aumentar o número de profissionais contratados para a vigilância sanitária, tendo em vista as
demandas do município.
8 -Ampliar e melhorar as ações das Vigilâncias
em Saúde, Sanitária e Epidemiológica, com pessoal
e equipamentos, em vista de ações preventivas.
9 - Desenvolver ferramentas de ensino e formação
para os servidores.
10 - Fortalecer e valorizar o Conselho Municipal
de Saúde.
11 - Divulgar a Ouvidoria da Saúde, assim como
os números e resultados dos atendimentos.
12 - Proporcionar formação permanente para os
trabalhadores da saúde, em vista da proteção da
saúde dos profissionais e dos demais munícipes.
13 - Criar uma Casa Abrigo em Umuarama, com a
finalidade de dar atendimento às mulheres que são
vítimas ou ameaçadas de violência, em sintonia com
a Assistência Social.
14 - Investir em um amplo programa de prevenção
e combate à violência doméstica contra o idoso, a
criança e a mulher, visando garantir a saúde das
pessoas.
15 - Implantar a rede ampliada de atendimento à
saúde mental, com a instalação das seguintes unidades: residência terapêutica, CAPS II E III, CAPS AD
e CAPS Infantil.
16 - Oferecer serviços de saúde a moradores de
rua em vista da redução de danos, tendo a clínica
ampliada como princípio, atendendo o usuário da
política em sua integralidade, através de ações em
conjunto com a Secretaria de Assistência Social,
implementando o programa Consultórios de Rua.
17 - Estabelecer parceria entre a Secretaria de
Saúde, a SAAU e a comunidade,para cuidados com
os animais abandonados.
18 - Realizar campanhas municipais de vacinação
de animais e castração de cães e gatos.
19 - Criar uma Casa Abrigo em Umuarama, com a
finalidade de dar atendimento às mulheres e LGBTs
que são vítimas ou ameaçadas de violência, em sintonia com a Assistência Social.
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IADESIVAGEM

Seguradora pode deixar na mão dono
de carro plotado para campanha eleitoral
Umuarama - Em época
de eleição municipal é preciso estar atento, pois o uso
de plotagens partidárias e
adesivos pode afetar diretamente o seguro do seu
veículo. Isso pode acontecer
em questões de valores e
até mesmo de cancelamento da apólice, deixando os
segurados sem direito a
indenização em caso de
sinistro.
Segundo o corretor Márcio Jander Gabriel é indicado que para não ficar na
mão, o segurado entre em
contato com o seu corretor
e faça um endosso na apólice, incluindo o item ‘uso
para fins publicitários’. A
alteração de categoria implica em aumento no valor
da apólice, mas esse acréscimo leva em considerações
muitos fatores, como modelo do veículo e a vigência
da apólice. “Se terminar
em dezembro próximo, por
exemplo, fica mais barato”,
afirmou. Gabriel comentou
que já começou a entrar em
contato com os clientes.
ADESIVAGEM
X PLOTAGEM
Quer dizer que se colocar
um adesivo do candidato
no carro o proprietário vai
perder direito a cobertura em
caso de sinistro? A resposta
é não! Calma. Já explicamos.
Em 2016 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou mudanças que limitam
a divulgação eleitoral em
veículos privados. Colar
adesivos no vidro traseiro,
por exemplo, é permitido
pelo TSE, desde que ele
não interfira na visão do
motorista, por isso precisam
ser microperfurados. Além
disso, também é permitido
adesivar outras partes do
veículo, mas esses desenhos

O alerta é que particulares verifiquem junto as suas seguradoras como manter a cobertura do seguro durante a campanha política

precisam medir no máximo
50cm por 40cm. Já o envelopamento é proibido.
ENVELOPAMENTO
Com relação ao seguro, o
alerta é do vice-presidente
de marketing da Federação
Nacional dos Corretores de
Seguros (Fenacor), Dorival
Alves. “Minha interpretação é de que um simples
adesivo não irá comprometer o seguro do carro,
mas a plotagem e o envelopamento podem afetar,
e muito, o seguro de um
veículo particular. Este tipo
de comportamento nos dias
atuais por proprietários de
veículos particulares, sem o
correto enquadramento tarifário pode até mesmo gerar a perda da garantia do

Festa em chácara termina com briga,
2 mortos e um ferido em Umuarama
Umuarama - Uma briga
durante uma festa terminou
com dois homens mortos e
uma mulher ferida durante
a madrugada deste sábado
(24) em chácara na Estrada
Jurupoca, em Umuarama,
segundo a Polícia Militar.
O trio foi socorrido por
populares até o hospital de
plantão, mas infelizmente duas
das vítimas morreram durante
atendimento e a terceira, uma
mulher de 31 anos, continua
hospitalizada. O autor dos
disparos de arma de fogo fugiu
do local e ainda não foi encontrado. A Polícia Civil investiga
do caso.
Segundo a Polícia Militar,

preliminarmente as vítimas
fatais seriam V.S.L de 26 anos
e A.L.B de 35 anos. Os corpos
foram levados para o Instituto
Médico Legal (IML) que até
ontem à tarde não tinham a
identidade confirmada delas.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 4 horas
para ir até uma chácara na
Estrada Jurupoca. Segundo
a PM, testemunhas contaram
que houve uma briga entre os
frequentadores e um homem
sacou uma arma de fogo e
efetuou vários disparos que
atingiram três pessoas, que
foram socorridas pelos próprios participantes da festa
até o hospital.

seguro e automaticamente,
o cancelamento da apólice”, disse em entrevista ao
Centro de Qualificação do
Corretor de Seguros, maior
comunidade de profissionais de seguros do Brasil.
O uso de adesivos, plotagem e envelopamento em
veículos particulares, explica o vice-presidente, pode
comprometer a garantia
por parte da seguradora.
Segundo afirma, algumas
empresas exigem que carros
adesivados com propaganda
política sejam enquadrados
como “uso comercial” ou
“para fins publicitários”, o
que pode encarecer o valor
do custo do seguro.
CONDIÇÕES
Em outras situações, só

é aceito contratar a cobertura específica se o veículo
for do próprio candidato,
integrante do partido ou
quando o referido veículo
estiver sendo utilizado a
serviço do diretório do partido em comícios, carreatas
ou para transporte de pessoas e materiais de apoio,
sendo imprescindível o
enquadramento como “uso
comercial”.
Também é importante
destacar que se houver a
caracterização do carro,
existe o risco do segurado perder a indenização
em casos de acidentes,
furtos ou roubos. “Nesse
período político também
é comum que exista um
acirramento partidário
entre algumas pessoas,
causando até mesmo da-

nos materiais em veículos.
Essas avarias possivelmente não serão passíveis
de indenizações para os

usuários, caso o veículo
esteja sinalizado com alguma propaganda eleitoral”, pontuou Alves.

OUTROS ADESIVOS
Qualquer tipo de plotagem que remeta ao
uso comercial ou publicitário do veículo pode
comprometer a apólice. Por isso, ao contratar
um seguro para um automóvel, o segurado deve
responder a um questionário que avalia a possibilidade de riscos a serem sofridos. Quando o
proprietário omite que esse carro será utilizado
para uso comercial, atesta que está de acordo
com a não cobertura de possíveis danos se esse
for utilizado para esse fim.
Por isso, é fundamental que o proprietário do
veículo mantenha contato com sua seguradora,
converse com seu corretor de seguros e certifique-se quais são as normas e procedimentos da
seguradora e se ela apresenta alguma restrição
na cobertura do veículo

PM flagra condutores embriagados.
Um furtou e outro causou acidente
A Polícia Militar flagrou dois condutores embriagados em situações
distintas atendidas entre
a noite de sexta-feira
(23) e a madrugada deste
sábado (24), em Umuarama.
ACIDENTE
Por volta da 1h de sábado uma equipe da Polícia Militar foi até a Rua
Cambé esquina com a Av.
Rio de Janeiro, para dar
atendimento a um acidente de trânsito com vítima.

No local foi constatado o
envolvimento no acidente
de um automóvel e uma
motocicleta.
O condutor da motocicleta teve ferimentos e foi socorrido pelo
SAMU. O outro condutor
foi submetido ao teste
com o etilômetro, que
aferido resultou em 0,67
MG/L de ar expelido, o
que configurou crime de
trânsito.
Foi dado voz de prisão
ao homem de 19 anos que
foi conduzido até a 7ªSDP.

FURTO
Já por volta das 21
horas de sexta-feira, policiais prenderam em
flagrante um
homem de 49 anos,
após cometer um furto
em uma mercearia na
rua Irmã Dotothy, no Jd.
Kenedy. Após o crime o
suspeito fugiu em uma
motocicleta, mas acabou
abordado pela PM. Segundo a Polícia Militar
o condutor apresentava
sinais de embriaguez e
ao ser submetido ao teste

com o
etilômetro, com a concordância do infrator, o
qual apontou o valor de
1,21MG/L de ar expelido,
o que configurou crime de
trânsito.
O suspeito foi levado
para a delegacia acusado
de furto e embriaguez ao
volante. Os produtos furtados foram recuperados
e levados para a 7ªSDP e
posteriormente devolvidos a vítima. A motocileta
foi recolhida ao pátio do
25ºBPM.

Carro carregado com cigarros bate em Briga de mulheres termina com tiro e arma
moto e deixa dois feridos em Cruzeiro escondida no shorts em Nova Olímpia
Dois ocupantes de uma
motocicleta ficaram feridos
após serem colhidos por um
Ford Focus desgovernado
que após atingir o veículo
parou após adentrar num
canteiro lateral da avenida
São Paulo em Cruzeiro do
Oeste, no início da manhã
deste sábado (24), segundo
a Polícia Militar.
As vítimas foram levadas até o Hospital Municipal e passam bem. Já o
condutor do carro fugiu
e não foi identificado. O
carro estava carregado com
cigarro contrabandeado
e tinha rádio transmissor
e foi recolhido ao pátio do
7º BPM e posteriormente
levado para a delegacia da
Receita Federal em Guaíra.

Uma briga entre duas
mulheres terminou com um
disparo de arma de fogo e
uma garrucha escondida no
shorts de uma das envolvidas durante a noite desta
sexta-feira (23) em Nova
Olímpia, segundo a Polícia
Militar. A arma calibre 22
foi apreendida. As envolvi-

das foram encaminhadas
para o destacamento da PM
para confecção de boletim
de ocorrência.
Segundo a PM, a situação ocorreu em uma residência no centro da cidade,
onde duas mulheres teriam
se desentendido, e que em
certo momento uma delas

de porte de uma arma de
fogo teria realizado um
disparo em direção ao chão.
O motivo do desentendimento seria uma troca de
xingamentos.
Com a chegada da polícia foi possível observar a
mulher guardando a arma
de fogo no shorts.

Casal rouba pedestres durante
a madrugada no centro de Umuarama
Um casal roubou duas
pessoas durante a madrugada deste sábado,
em Umuarama, segundo
a Polícia Militar. O primeiro assalto foi na Rua
Guadiana onde a vítima

relatou que foi agredido
por um casal que roubou
dinheiro e celular, fugindo
em seguida.
Pouco depois, o mesmo
casal com ajuda de um
outro homem, também de

forma violenta teria roubado um anel e dinheiro
de um idoso de 62 anos,
no interior da Praça Papa
Paulo VI. Até o momento
os autores do roubo não
foram localizados.
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Inter defende invencibilidade em
casa e a liderança contra o Flamengo
Porto Alegre (AE) - O
Internacional tem um belo
teste de fogo neste domingo. Às 18h15, no Beira-Rio,
recebe o atual campeão
Flamengo em duelo que
vale a liderança isolada do
Brasileirão. Quem ganhar,
abre três pontos sobre o
segundo colocado. Com os
titulares descansados, os
gaúchos prometem buscar
a vitória.
Mesmo sem vaga garantida antecipadamente
na Libertadores, o técnico
Eduardo Coudet resolveu
correr o risco diante da
Universidad de Chile na rodada final. Ele poupou seus
principais nomes para essa
"decisão" do Brasileirão.
Acabou apenas com
a segunda colocação da
chave. Caso ganhasse dos
chilenos, o time poderia
ter avançado em primeiro e
escapado do duro confronto
frente o Boca Juniors nas
oitavas.

Ganhar o Brasileirão
pela primeira vez na era
dos pontos corridos é obsessão no Sul. O Inter não
ergue a taça nacional desde
1979 e quer acabar com o
jejum nesta temporada.
Por isso, Coudet vem tomando todas as precauções
com o Flamengo. Ciente
da força dos cariocas, não
quer ser ultrapassado, pois
sabe que seria bem difícil
buscá-los. Ambos estão
com 34 pontos na tabela.
Um empate já garantiria
a manutenção do primeiro
lugar. Mesmo assim, a ordem e atacar. Dos 24 pontos
disputados no Beira-Rio, o
Inter somou 20, provenientes de seis vitórias e dois
empates.
Mesmo ciente da força
carioca, a meta e mostrar
a força colorada "Vai ser
um jogo muito bom, de duas
equipes que jogam bonito,
gostam de propor o jogo.
Tomara que consigamos

Jogos de Hoje
Fluminense X Santos
Atlético GO X Palmeiras
Inter X Flamengo
Athletico X Gremio
uma vitória importante,
para seguirmos fazendo
bom papel no campeonato",
avalia o meia D’Alessandro.
O meia argentino pode
ser novidade do time na
armação das jogadas. Boschilia está machucado e
D’Alessandro entraria para
ser uma alternativa na manutenção da posse de bola.
O técnico Eduardo Coudet não terá o zagueiro
argentino Victor Cuesta,
suspenso. Rodrigo Moelto
deve formar dupla com Zé
Gabriel. Na direita, recuperado de lesão, Heitor deve
ser o lateral. Ele vinha de
três assistências para gol
até sentir dores antes do
intervalo diante do Vasco.

Briga pela liderança coloca dois grandes times frente a frente neste domingo

São Paulo busca ampliar
Athletico-PR tem meio time de reforços,
bom retrospecto contra Ceni mas fica sem Autuori contra o Grêmio
para evitar nova eliminação Curitiba (AE) - O Athe- da Libertadores
ao Grêmio por estar na
São Paulo (AE) - São
Paulo e Fortaleza decidem
neste domingo, às 20h30,
no Morumbi, qual será o
primeiro time a avançar às
quartas de finais da Copa
do Brasil. O Tricolor paulista busca manter o bom
retrospecto positivo diante
da equipe treinada por um
dos maiores ídolos de sua
história, consolidar o crescimento na temporada e
evitar uma nova eliminação
em 2020.
No primeiro confronto, São Paulo e Fortaleza
empataram por 3 a 3 no
Castelão, em um duelo movimentado, muito equilibrado, com duas expulsões
e intervenções do VAR.
Assim, quem vencer, por
qualquer placar, avança à
próxima fase. Não há mais
o gol marcado fora como
critério de desempate. Se
houver novo empate, a vaga
será decidida nos pênaltis.
Será o quinto confronto
entre o São Paulo e seu
ídolo Rogério Ceni. Nos
outros quatro encontros,
três vitórias da equipe paulista, e o empate no jogo de
ida da Copa do Brasil. O
time do Morumbi amargou
eliminações no Paulistão
e Libertadores e não quer
cair precocemente em mais
um torneio.
Os dois chegam em um
bom momento para o duelo
decisivo. O São Paulo cresceu na temporada, vem de

seis partidas sem perder
e briga entre os primeiros
no Brasileirão. O Fortaleza
ostenta uma invencibilidade maior ainda, de 11
partidas, e entra em campo
empolgado após ser bicampeão cearense em cima do
maior rival.
O compromisso deste
domingo será o primeiro de
uma série de jogos decisivos
que o time de Fernando
Diniz vai encarar e que
pode mudar o seu rumo
na temporada. Depois de
pegar o Fortaleza, a equipe
do Morumbi terá pela frente duas partidas contra o
Lanús, pela segunda fase
da Sul-Americana. Entre os
encontros diante dos argentinos, disputado no meio da
semana, terá um confronto
contra o Flamengo, atual líder do Brasileirão, no próximo domingo, no Maracanã.
O treinador não se empolgou com os resultados
positivos e cobrou menos
oscilações.
Contra o clube do qual
é ídolo e pelo qual empilhou taças como jogador,
Ceni terá três desfalques:
Carlinhos e Felipe Alves,
expulsos na primeira partida, e Bergson, que não pode
atuar porque já defendeu o
arquirrival Ceará na atual
edição do torneio. Bruno
Melo e Max Walef devem
ser os titulares na lateral
esquerda e no gol, respectivamente.

Será o quinto confronto entre o São Paulo e
seu ídolo Rogério Ceni

tico-PR vai ter o retorno
de mais de meio time
para o duelo frente ao
Grêmio neste domingo,
às 18h15, na Arena da
Baixada, pela 18.ª rodada. Poupados contra o
Peñarol, na Copa Libertadores, retornarão para
o Brasileirão. A baixa,
na verdade, será fora de
campo porque o técnico
Paulo Autuori está suspenso e não vai estrear
ao lado do gramado.
As voltas estão em
todos os setores, com os
zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o
lateral-esquerdo Abner
e os volantes Christian
e Wellington. Isso sem
contar o atacante Renato
Kayzer, que não foi inscrito nesta primeira fase

Apesar de ocupar a função de técnico do Athletico
até que outro profissional
seja contratado, Autuori
não poderá estar à beira
do gramado, pois cumpre
uma punição imposta pelo
Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD),
recebida ainda quando
dirigia o Botafogo.
A direção do clube
não informou, mas a tend ê nci a é q u e o p o r tu guês António Oliveira,
ex-membro da comissão
de Jesualdo Ferreira e
contratado recentemente, dirija o time.
Mesmo tendo um jogo
decisivo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil,
na quarta-feira, o Athletico não poupará jogadores para o duelo frente

zona de rebaixamento.
O clube rubro-negro, há
sete jogos sem vencer,
tem apenas 16 pontos.
Sem contar que a lista e
baixas é grande.
O lateral Jonathan, se
recuperado de lesão, assim como o meia Jorginho
nem devem ser relacionados. A tendência é que
voltem ao time apenas na
próxima rodada. O desfalque certo é o meia Léo
Cittadini, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo.
Após testarem positivo
para covid-19 no Uruguai,
Walter sendo reincidente,
o atacante e o zagueiro
Lucas Halter passarão por
uma nova testagem. Mas
devem seguir isolados, sob
as prescrições dos responsáveis de saúde.

Cruzeiro visita Náutico em busca da segunda
vitória seguida para deixar a degola
Recife (AE) - Há mais
de dois meses que o torcedor do Cruzeiro não
comemora duas vitórias
seguidas. Neste domingo, às 16 horas, diante do Náutico, quebrar
essa incomoda marca
significa deixar a zona
de rebaixamento da Série B. O jogo no Estádio
dos Aflitos reúne dois
desesperados na luta
contra o rebaixamento.
No 18° lugar com 16
pontos, os mineiros ultrapassaram os rivais
caso vençam no Recife.
Também passariam o
Figueirense, primeiro
da degola, que só entrará em campo mais tarde
no domingo.
Os catarinenses,
curiosamente, foram o
oponente que sofreu a
segunda vitória seguida
do Cruzeiro pela última
vez. No longínquo dia 16
de agosto, os mineiros
levarem a melhor marcando 1 a 0 em Florianópolis. O jogo era válido
pela terceira o rodada
e o ambiente era festivo

no clube.
Naquela oportunidade,o time celeste já
vinha de triunfo sobre
o Botafogo e o Guarani.
Desde então, o inverno
astral mineiro acabou
instalado. Foram duas
trocas de treinador e insucessos a cada rodada.
Felipão chegou para
pôr fim às decepções.
Na estreia, 1 a 0 no Operário-PR e quebra de
incômoda série de wust
o jogos sem triunfos.
Neste domingo, o técnico crê que pode, enfim,
tirar a equipe da degola.
Uma motivação extra
ao elenco veio na quinta-feira. A diretoria quitou um mês dos salários
atrasados. A promessa
e que os vencimentos
fiquem em dia em breve.
Parceiros estão ajudando o Cruzeiro a sanar
todas as dívidas.
Felipão terá a volta
do lateral-direito Daniel
Guedes, que cumpriu
suspensão em Ponta
Grossa. Por outro lado,
o meia Maurício será

desfalque no Recife e
também diante do Paraná, dia 30. Ele está
com a seleção brasileira
sub-20 em Itu.
No Náutico, o grande desfalque estará no
banco de reservas. O
técnico Gilson Kleina
foi diagnosticado com
a covid-19 e não dirige
o time.
"Estou me sentindo
cada vez melhor, vou
cumprir todo o protocolo e logo estarei de volta", afirmou o treinador.
Depois de seis rodadas seguidas amargando tropeços, o Náutico
desencantou contra o
Oeste e ganhou um respiro contra a degola.
Somar pontos diante do
Cruzeiro será vital para
o time não cair ao Z4.
Contratado do Londrina, o lateral-esquerdo Igor Miranda está
liberado para fazer sua
estreia e pode pintar
entre os titulares Assim
como o meia Marcos Vinicius, no clube faz três
semanas.

NO RIO

Fluminense
faz confronto
direto com
o Santos no
Maracanã por
vaga no G4
Rio (AE) - O Fluminense vem derrapando toda vez que tem
oportunidade de entrar
no G4 do Brasileirão.
Neste domingo, às 16
horas, no Maracanã,
os comandados de
Odair Hellmann fazem
confronto direto com o
Santos e um triunfo coloca a equipe na quarta
posição.
Na sexta colocação,
com 26 pontos, o Fluminense tem um ponto
a menos que o Santos.
Como o São Paulo não
joga pela competição
no fim de semana, ganhando os cariocas se
firmam na quarta colocação.
Depois de dois empates com sentimentos
distintivos, o plano de
Odair Hellmann é não
falhar novamente. Contra o Atlético-MG, no
Mineirão, sua equipe
comemorou segurar o
então líder e até com
chances para vencer.
Já na rodada passada, buscar o 2 a 2
no último lance com o
Ceará foi considerado
um péssimo placar. Ninguém imaginava aquele
tropeço inesperado. Recuperar os pontos e voltar à trilha das vitórias
se tornou necessidade.
Hellmann tem reforços importantes para
chegar ao sétimo jogo
sem derrotas. O atacante Wellington Silva está
recuperado de lesão e
deve formar dupla com
Fred. Luiz Fernando foi
para a seleção sub-20.
No meio, para auxiliar
Nenê, o uruguaio Michel
Araújo também retorna
após período machucado.
Titular no começo
da temporada, mas fora
há nove rodadas, Yago
Felipe está à disposição.
Mas como homens de
marcação precisam de
um melhor ritmo, deve
ser opção no banco de
reservas. Digão cumpre
suspensão na defesa.
Abre espaço para Luccas Claro ser reconduzido ao time titular.
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8,073 milhões de pessoas estavam em
trabalho remoto em setembro, diz IBGE
(AE) - O País tinha 8,073
milhões de pessoas trabalhando de forma remota em
setembro, 303 mil a menos
que em agosto, segundo os
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19)
mensal divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em setembro, os maiores porcentuais de trabalhadores remotos estavam
no setor público: militares
e servidores estatutários
(27,7%), empregado do
setor público com carteira
assinada (21,8%) e empregado do setor público sem
carteira assinada (19,9%).
No setor privado, 9,6%
dos trabalhadores com
carteira assinada atuavam
remotamente, enquanto
7,3% dos sem carteira trabalhavam nessa condição.
Entre os empregadores,
9,4% trabalhavam de forma
remota em setembro, e
apenas 5,0% dos trabalhadores por conta própria es-

tavam em trabalho remoto.
A Região Norte foi a
que apresentou o menor
porcentual de pessoas ocupadas trabalhando remotamente (4,3%), enquanto
a Região Sudeste foi a
que apresentou a maior
proporção (13,5%).
Entre as mulheres que
trabalhavam, 14,7% atuavam remotamente, enquanto entre esses homens esse
porcentual era de 7,5%.
O trabalho remoto alcançava apenas 0,4% dos
ocupados que cursaram
até o fundamental incompleto. Entre os que tinham
ensino médio incompleto,
apenas 1,0% trabalhava
remotamente. Por outro
lado, entre os ocupados
com nível superior completo ou pós-graduação, 32,3%
estavam trabalhando remotamente.
"Essa relação entre
escolaridade e trabalho
remoto foi observada em
todas as regiões, com destaque para o Sudeste, onde

37,5% das pessoas com
nível superior completo
ou pós-graduação estavam
nesta condição. Mas entre
maio e setembro, em todos
os grupos, a proporção
de pessoas trabalhando
remotamente diminuiu",

apontou o IBGE.
Horas trabalhadas
Também segundo a pesquisa do IBGE, a retomada
gradual das atividades econômicas e flexibilização
das medidas de isolamento
social fizeram crescer o

número de horas efetivamente trabalhadas pelos
brasileiros em setembro
em todas as Grandes Regiões do País.
O número médio de horas efetivamente trabalhadas em agosto foi de 34,1

horas semanais, ante 40,1
horas habituais. Em setembro, foram trabalhadas
35,1 horas semanais, ante
as 40,1 horas habituais.
A maior diferença em
setembro entre as horas
habituais e efetivas foi na
região Nordeste (5,4 horas
de diferença), enquanto
a menor era a da região
Centro-Oeste (4,5 horas de
diferença).
As mulheres trabalharam 6,0 horas a menos que
o habitual, e os homens
registraram uma diferença
de 4,2 horas.
No Brasil, 19,6% das
pessoas ocupadas e não
afastadas do trabalho
atuaram efetivamente menos horas que as habituais
em setembro, o equivalente
a 15,2 milhões nessa situação.
Para 3,1 milhões de trabalhadores, o número de
horas efetivamente trabalhadas foi maior que as habituais, 4,0% das pessoas
ocupadas e não afastadas.
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Conﬁrmado!

Cuidando
da alma

Quem convive
com Grazi Massafera conta que
a atriz aproveita todo o tempo
livre para ficar
perto da natureza e sempre na
companhia da
filha Sofia. Ela
merece sucesso
e paz.

Comemorando com a família

Natália Toscano e o marido, Zé Neto fizeram uma
festinha com o tema Fazendinha, no sítio da família, para
comemorar os cinco meses da filha Angelina. O irmãozinho
José Filho, que tem três anos também se divertiu muito.

Educada

Marília Mendonça foi alvo de comentários maldosos
quando estava numa academia. A cantora disse que percebeu a situação e olhou para as duas mulheres que falavam
dela e ambas ficaram envergonhadas. Questionada por
não ter confrontado as duas, Marília respondeu que “não
valia a pena”.

E falando em Marília Mendonça

A cantora está com novo visual. Os cabelos estão bem
claros e com tons platinados. A artista foi bastante elogiada
em sua mudança radical nas madeixas.

Na academia

Juliana Paes foi clicada na saída de uma academia na
Barra da Tijuca. Como não poderia deixar de ser, a presença da atriz chamou a atenção de algumas pessoas e a
artista reagiu com bom humor ao assédio que aconteceu
à distância. Vale lembrar que atualmente Juliana Paes
pode ser vista como Bibi, na edição especial da novela “A
Força do Querer”.

Perdeu as roupas

Bem humorada, Lorena Carvalho, mulher do cantor
Lucas Lucco, contou aos seus seguidores que perdeu todas
as roupas por causa da gravidez e que somente uma de
suas calças jeans ainda cabia nela. Ela e Lucco curtem a
doce espera pela chegada de um menino.

Tia Coruja

Paolla Oliveira fez questão de postar fotos de sua sobrinha, Lorena, que comemorou aniversário de cinco anos.
“Titia é tão feliz em ver esse sorriso sempre estampado
em seu rosto”, legendou a atriz. Só para lembrar, Paolla
Oliveira é a policial Jeize, em “A Força do Querer”.

Geraldo Luís ganhou um programa na Record
TV. A atração será exibida à noite, mas ainda estão
indefinidos o nome e o dia da semana em que será
mostrada. Entrará no ar em janeiro de 2021.

No México

Diretamente do México, Luan Santana postou
mensagens numa rede social e prometeu aos seus fãsclubes que dará mais atenção a eles e que publicará
mais nos seus stories. O cantor contou disse também
que está aproveitando a viagem para trabalhar em
novas composições.

Debate

Perigo por Encomenda
(Premium Rush) 13h00, na Record, EUA, 2012. Direção de David Koepp. Com Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, Kym Perfetto, Anthony
Chisholm, Ashley Austin Morris e Wolé Parks. A última
entrega do dia de um jovem mensageiro de Manhattan,
Nova York, é um envelope estranho para a Universidade
de Columbia. Um policial corrupto interessado no envelope passa a persegui-lo por toda a cidade.
Rei Arthur - A Lenda da Espada
(King Arthur: Legend Of The Sword) 13h40, na Globo,
Austrália/EUA/Inglaterra, 2017. Direção de Eric Bana,
Djimon Hounsou, Charlie Hunnam, Jude Law. Com
Arthur é um jovem das ruas que controla os becos de
Londonium e desconhece sua predestinação, até o momento em que entra em contato com a espada Excalibur.

Foto: Nicolas Prattes
/ Raquel Cunha-RG
1) Em qual dessas
novelas o ator Nicolas
Prattes interpretou o
personagem Zac?
a) “Cúmplices de
Um Resgate”
b) “Rock Story”
c) “A Lei do Amor”
d) “Sou Nascente”
2) Qual desses filmes foi dirigido por Jayme Monjardim?
a) "Cazuza - O Tempo Não Para"
b) "Olga"
c) "Se Eu Fosse Você"
d) "2 Filhos de Francisco"
3) O seriado "Um Maluco no Pedaço" já foi atração
no Brasil em qual dessas emissoras de TV paga?
a) Discovery Kids
b) Nickelodeon
c) Boomerang
d) Cartoon Network
4) Em qual dessas tramas Christiane Torloni e
Antonio Fagundes viveram um amor após a morte?
a) "A Gata Comeu"
b) "Mulheres Apaixonadas"
c) "A Viagem"
d) "Fera Ferida"
5) Thammy Miranda interpretou a Jô (Joyce) em
“Salve, Jorge”. Mas qual era a profissão de sua personagem nessa novela?
a) Escrivã de Polícia
b) Delegada de Polícia
c) Promotora de Justiça
d) Juíza de Direito
(Respostas: 1-b / 2-b / 3-b / 4-c / 5-a)

O “Canal Livre” que a Band
exibe no final da noite de hoje,
aborda o debate em torno da
vacina contra o novo coronavírus. O programa recebe o médico sanitarista Gonzalo Vecina e o infectologista Jamal Suleiman para avaliarem o avanço das pesquisas, o impasse
político em relação à compra
das doses desenvolvidas pela
China e a polêmica sobre a
obrigatoriedade da vacinação.
A apresentação é de Rodolfo
Schneider. Participam da bancada os jornalistas Fernando
Mitre e Lana Canepa.

Filmes

Os 12 Trabalhos de Asterix
(Les Douze Travaux d'Astérix) 14h00, na TV Brasil,
França/Reino Unido, 1976. Direção de Albert Uderzo/
René Goscinny/Henri Gruel. Para saber se os gauleses
são deuses, Júlio César envia à vila uma lista de 12
tarefas difíceis. O desafio irá garantir independência
ao povoado, que elege Asterix e Obelix para tal missão.
Bugigangue no Espaço
(Bugigangue no Espaço) 16h30, na TV Brasil, Brasil,
2017. Direção de Ale McHaddo. Com Danilo Gentili, Brian
Munn. Gana Golber, um grande vilão alienígena, toma
o controle da Confederação dos Planetas e ameaça a
paz do universo. Expulsos da Confederação, sete jovens
aliens precisam fugir e acabam caindo na Terra. No novo
planeta, eles encontram Gustavinho, Fefa e os demais
integrantes do clube Bugigangue, com quem montam
um plano e armam uma missão: unir forças para tentar
resgatar a Confederação e restabelecer a paz e a ordem
no universo.
Avalanche – Inferno No Alasca
(Avalanche) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 1999.
Direção de Steve Kroschel. Com Thomas Ian Griffith,
Caroleen Feeney. Uma viúva e seu amigo se unem contra
uma grande companhia de petróleo. Acreditando que o
oleoduto que a empresa quer construir pelas montanhas
pode causar avalanches e possíveis mortes, eles lutam
para deter a poderosa organização.
Operação Resgate
(Extraction) 22h50, na Globo, Canadá, 2015. Direção
de Steven c. Miller. Com Summer Altice, Dan Bilzerian,
Gina Carano, Kellan Lutz, D.B. Sweeney, Bruce Willis.
Quando um agente aposentado da CIA é sequestrado
por um grupo de
terroristas, seu filho descobre que não há nenhuma
previsão de resgate e resolve ir sozinho.
Lutando Contra o Tempo
(Ticking Clock) 00h40, na Globo, EUA, 2011. Direção de Ernie Barbarash. Com Cuba Gooding Jr, Neal
Mcdonough, Nicki Aycox, Austin Abrams, Yancey Arias,
Dane Rhodes. Um jornalista de página policial encontra
o corpo mutilado da própria namorada e uma lista com
futuras vítimas. Ele corre contra o tempo para impedir
os crimes.
O Homem do Ano
(O Homem do Ano) 02h30, na Globo, Brasil, 2002.
Direção de José Henrique Fonseca. Com Murilo Benício,
Claudia Abreu, Natalia Lage, Wagner Moura, Mariana
Ximenes, Lázaro Ramos. Uma ingênua aposta entre
amigos transforma Máiquel, um homem comum, em
assassino e herói de toda uma cidade.
Buck – Meu Adorável Cão Selvagem
(Call Of The Wild) 02h30, na Bandeirantes, EUA,
2009. Direção de Nancy Draper/Richard Gabai. Com
Christopher Lloyd, Timothy Bottoms. Ryan Hale vai
passar as férias com seu avô em Montana e encontra
um cão selvagem ferido que é guia de trenós. Ela decide
cuidar do cão e treiná-lo para participar de uma longa
travessia em que está em jogo seu destino.

Feliz da vida

Daniel de Oliveira não
esconde de ninguém que
está encantado com seu casamento com Sophie Charlotte e não economiza nos
elogios à atriz.

Inusitado

Fofoqueiros do bem contam que a Rainha Elizabeth
é dona de uma franquia do
McDonald’s. A loja está localizada num shopping da
cidade de Oxford. É preciso
pensar no futuro!

Mantendo a
tradição

Segundo a imprensa internacional, Mila Kunis e Achton
Kutcher fazem questão de
manter a tradição judaica em
sua casa. Segundo a atriz, eles
fazem o Sabá e assim toda sexta-feira bebem vinho, inclusive
a filha mais velha, Wyatt, que
tem 6 anos de idade. O casal
ainda tem o filho Dimitri, de 4
aninhos.

Áries
Nervosismo também acarreta perda
de memória, por isso, trate de se acalmar. Evite qualquer atitude radical.
Use toda a sua habilidade para contornar alguma situação indesejada.
Touro
Peça o conselho de uma pessoa mais
velha sobre seus problemas. Sempre
eﬆeja preparado para enfrentar resiﬆências e impreviﬆos que podem
ocorrer no caminho de sua vida.

Libra
Aprenda a lidar melhor com a emotividade, evitando fazer projeções muito
sonhadoras. Qualquer problema que
surgir em sua vida deverá ser enfrentado com muita fé e coragem.
Escorpião
Hoje, você sairá ganhando se deixar
de lado essa sua vontade de ser o
primeiro em tudo. Experimente mudar
de poﬆura e permitir que os outros se
expressem também.

Gêmeos
Pense no futuro. Talvez já tenha
chegado a hora de você inveﬆir num
projeto de vida, mesmo que ele pareça
eﬆranho ou diferente. Calcule o risco
e aja. Não desiﬆa antes de terminar.

Sagitário
Não ignore as suas responsabilidades
no trabalho por motivos pessoais. Eﬆa
época do ano coﬆuma ser uma das
mais agradáveis, por isso, saiba aproveitá-la da melhor maneira possível.

Câncer
Mesmo com boas chances profissionais, poderá esperar mais um pouco
para colher os frutos. Se tiver alguma
dificuldade, busque se consolar nos
braços da pessoa amada.

Capricórnio
A correria de final de ano vai forçá-lo
a reavaliar seus objetivos e as suas
expectativas. Mantenha seus sonhos,
mesmo que precise adaptá-los. Não
desanime jamais!

Leão
Aja corretamente e poderá contar
com uma boa ajuda para resolver
problemas de trabalho. Fale com os
amigos e leia o jornal, pois há chances
de encontrar uma boa oportunidade.
Virgem
Não exija de si o mesmo entusiasmo
de sempre. Se você precisa de um
tempo para ficar só e refletir, respeite
essa vontade e aja de acordo com ela.
Entre no clima de paz e amor.

Aquário
Siga sempre seus objetivos, mesmo
que tenha que precisar da colaboração
dos outros para realizar seus projetos.
Fique atento para não se meter em
nenhuma confusão.
Peixes
Cuidado com a ânsia de aparecer, pois
poderá acabar magoando alguém.
Pense nisso e mude de atitude. Eﬆeja
sempre preparado para reações nervosas de chefes e clientes.

Saúde
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IEXERCÍCIOS E REFEIÇÕES

É importante manter a rotina de beleza
durante as férias que se aproximam
Agência GB - O final
de ano se aproxima, e as
férias de verão estão chegando! Mas, ainda estamos
vivendo uma pandemia e
qualquer viagem precisa
ser planejada com muito
cuidado. Atividades ao
ar livre são bem-vindas,
como praia, por exemplo,
mas antes de optar por um
destino, é bom verificar as
medidas de protocolo sanitário que foram adotadas
na região escolhida. Aglomerações ainda não são
bem-vindas em nenhum
lugar do mundo.
Mas, falando de férias,
é muito comum nos esquecermos da dieta e dos
exercícios físicos, principalmente quando a opção é
viajar. E se ficar hospedado
em hotel, então, a situação
piora porque a comilança
será farta, a começar pelo
café da manhã. E se a opção é viajar e ficar na casa
daquele parente ou amigo
querido, será a mesma
coisa, já que o dono da
casa fará tudo – cozinhará
de tudo – para agradar a
visita. E aí também a comilança é inevitável.
Na verdade, férias é
tempo que se tem para
aproveitar as atividades
ao ar livre e a praia parece

E A COMIDA?
É óbvio que quando o assunto é aumento
do peso, a comida é a principal “culpada”.
Descanso não deve ser sinônimo de comilança;
na hora das refeições, respire fundo diante das
opções do bufê. Por exemplo, ao invés de comer
camarão ou peixe fritos, prefira camarão no
bafo ou peixe grelhado. Se comer a batata que
vem como acompanhamento, dispense o arroz
e a farofa. Não dispense as saladas verdes e os
legumes. Na hora da sobremesa, experimente
as novidades doces, mas não encha o estômago
com elas. Dê preferência sempre para as opções
light e diet. Da Redação/GB Edições
ser o lugar ideal. Mesmo
com tantos cuidados que
se precisa ter com os raios
solares, o sol é vital para a
saúde e pode se aproveitar
para tomar sol enquanto
se faz uma caminhada
na areia! Deixe as ondas
baterem nos pés.
O melhor horário para
se aproveitar saudavelmente o sol da praia é de
manhã. De manhã mesmo,
tipo das sete às nove horas
da manhã. Você está de férias, mas isso não deveria
servir de desculpa para
você dormir até às dez
horas quando tem o mar e
o sol te esperando.
Os médicos recomen-

dam que mesmo durante
as férias, não deveríamos
sair da rotina de horário
de dormir e se levantar.
Enfim, parece difícil seguir
a rotina de horários, mas é
o que se recomenda para
que na volta ao trabalho, o
organismo esteja realmente descansado.
Voltando à praia, além
de caminhar na areia, para
quem pode e sabe, o surfe é
uma grande pedida na hora
de colocar os músculos e o
peso em dia.
Outra dica, deixe o carro na garagem, dispense
ônibus ou taxi, e faça os
passeios a pé. Aproveite
para caminhar enquanto

O sol, na medida certa, é um grande aliado da saúde e da beleza.

se diverte e conhece lugares diferentes.
Lembrando que o seu
amigo inseparável é o
protetor solar. Ele deve
ser passado na pele vinte
minutos antes de sair ao
sol, e ser reaplicado várias vezes ao dia, por isso
leve-o na sua bolsa onde
quer que vá. As formulações com cor têm sido as
mais recomendadas pelos
dermatologistas.

E falando em levar na
bolsa, o álcool em gel continua sendo necessário e
importante no combate
ao novo coronavírus. Use
sempre para higienizar as
mãos.
Se estiver em hotel, fique
de olho nas programações
que oferecem aos hóspedes,
nas quais geralmente estão
incluídas atividades físicas
dos mais diversos tipos e
sob a supervisão de profis-

sional na área. E falando
nisso, uma simples aula de
dança é oportunidade de
“mexer o esqueleto”.
A bebida recomendada
para as férias é a água. Geralmente, quando se está
fora de casa, aumenta-se o
consumo de refrigerantes e
isso não é bom para o organismo, além de colaborar
para o aumento do peso.
Beber água é um hábito
mais do que saudável.

Associação promove iniciativa para alertar sobre os sinais das leucemias
(AE) - A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia lança uma campanha
para falar da importância
dos sinais e sintomas corporais para o diagnóstico
de leucemia. Trata-se de um
câncer, que tem início nas
células-tronco da medula
óssea. As células sanguíneas doentes proliferam e
atrapalham a produção das
células sanguíneas saudáveis da medula óssea, diminuindo seu número normal.

De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca),
são estimados 10.810 novos
casos da doença em 2020.
Algumas mudanças no
organismo podem ajudar
o paciente a identificar a
leucemia e buscar o diagnóstico com maior rapidez.
Este é o objetivo da campanha "A leucemia parece
invisível. Mas seus sintomas
são evidentes", lançada pela
Abrale.
"Por não ser um tumor

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO
5° Termo aditivo do contrato nº.11/2020, decorrente de Pregão n° 3/2020 de Empresa habilitada para
fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de ALTO
PIQUIRI-PR.
O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR,
87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa
MARTINS & KUTIANSKI LTDA-ME , inscrita no CNPJ sob nº. 02.767.834/0001-52, com sede no endereço
AVENIDA BRASIL, 1326, CENTRO, CENTRO ALTO PIQUIRI-PR neste ato representada por JOSÉ
EDUARDO MARTINS, portador do RG n° 1.481.709-3, portador do CPF sob n° 274.850.059-87, acordam
por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Recomposição (equilíbrio financeiro) na importância de R$
6.814,21 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e um centavos). Fica reajustado o valor do ETANOL,
conforme documentos em anexo ao processo, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº.
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
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CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

CONTRATADA
MARTINS & KUTIANSKI LTDA-ME

CNPJ:76.247.352/0001-08

CNPJ:027.678.340-00152

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO MARTINS
RG:1.481.709-3
CPF:274.850.059-87
REPRESENTANTE LEGAL

mais incidente na população
com até 20 anos de idade,
em que o subtipo mais frequente é a LLA (leucemia
linfoide aguda). Contudo,
em números gerais, a maior
parte dos casos ocorre em
indivíduos idosos. Enquanto
na população entre 20 e 49
anos a mais frequente é a
LMA (leucemia mieloide
aguda), nos indivíduos com
mais de 50 anos é a LLC
(leucemia linfoide crônica)
e a LMC (leucemia mieloide

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 397/2020
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do TOMADA DE PREÇOS nº 06/2020, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Portaria nº 811/2020 de
01/07/2020, publicado em 03/07/2020, sobre o Processo de Licitação nº 01/2020, que tem por objeto Contratação de
Empresa para a execução de Recape Asfáltico de vias Urbanas em CBUQ
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
ANDRE LUIZ LONGUINI EPP R$ 586.216,00 Quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e dezesseis reais.
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 22 de outubro de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

EXTRATO DO CONTRATO nº 301/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob
nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº.
795.588.109-59.
CONTRATADO: ANDRE LUIZ LONGUINI EPP
SEDE: Cruzeiro do Oeste PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 97/2020, na
forma da Lei 8.666/93 e pela Lei Federal nº. 10.520/2002, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Este instrumento tem por objeto a contratação de empresa para execução de 70 m de muro de arrimo.
O valor global para a execução do objeto deste contrato é R$ 80.710,00 ( oitenta mil, setecentos e dez reais).
Data da assinatura do contrato:23/10/2020
Vigência do contrato: 23/04/2021
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.
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ALTO PIQUIRI 23 de outubro de 2020.
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que cresce em alguma parte do corpo, muitas vezes
entender a leucemia pode
ser difícil. Mas sinais como
cansaço e falta de ar, febre,
infecções muitas vezes graves ou recorrentes, sangramentos e manchas roxas
na pele, gânglios linfáticos
inchados e dores ósseas
e nas articulações devem
acender o sinal de alerta", afirma a presidente da
Abrale, Merula Steagall.
A leucemia é o câncer

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

EXTRATO DO CONTRATO nº 299/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob
nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº.
795.588.109-59.
CONTRATADA: T. FERNANDES SOLDA EVENTOS ME
SEDE: Esperança Nova - PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Processo dispensa por
Justificativa nº 70/2020, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Este instrumento tem por objeto a Contratação de empresa para locação de 02 (duas) tendas pirâmides.
O valor global para execução do objeto deste contrato é de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)
Data da assinatura do contrato: 23/10/2020
Vigência do contrato: 23/02/2020
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

www.elotech.com.br
ROLANDIA
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação
r
paraeCOMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantada na RUA
ESMERALDA, N° 73, VILA OLIVEIRA, ROLANDIA – PR. (VALIDADE 07/06/2021).
a

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ROLANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença de
Operação para COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantada
na RUA ESMERALDA, N° 73, VILA OLIVEIRA, ROLANDIA – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para COMERCIO
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantada na RUA MIGUEL LUIZ
PEREIRA, N°1496, CENTRO, CAMPO MOURÃO - PR (VALIDADE 04/04/2021).

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

T. ANDRADE COMBUSTÍVEIS LTDA torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença de Operação
para COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantada na RUA
MIGUEL LUIZ PEREIRA, N° 1496, CENTRO, CAMPO MOURÃO – PR.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

TERMO ADITIVO Nº 180 /2020
REF. CONTRATO Nº 245/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
08.399.202/0001-60 - ANA CRISTINA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - Comercial: RUA
EDMUNDO MERCER JR, 343, CEP 87400000, Cruzeiro do Oeste - PR doravante denominado CONTRATADO, neste
ato representada pelo(a) Sr. CPF: 155.825.829-91 - LAERCIO ANTONIO DA SILVA, tem entre si justo e acertado na
melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para prestação de serviços DE
EXAMES LABORATORIAIS A NIVEL ELETIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E HOSPITAL
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE - PR. COM PLANTAO 24 HORAS, POR UM PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2018. , da(o) Inexigibilidade 6 /2018, que passa a
fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Inexigibilidade 6 /2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato 245 /2018, a contar do dia 25 de Outubro de 2020 com vencimento em 25 de Outubro de 2021, para
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020005370.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação
Inexigibilidade 6/2018 , que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 245/2018
Cruzeiro do Oeste, 21 de Outubro de 2020.
ANA CRISTINA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

crônica).
No Brasil, segundo estimativas do Inca, a leucemia
foi o 13° tipo de câncer mais
frequente em 2017, correspondendo a 1,7% do total
de novos casos (INCA,2016).
Com relação à mortalidade,
os óbitos por leucemia no
Brasil representaram 3,1%
do total de mortes por câncer em 2017, sendo o 8° tipo
de câncer com maior mortalidade (Datasus, 2019).
"Observamos que, em-
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bora o número absoluto
de óbitos por leucemias no
Brasil tenha aumentado
em 10 anos, 2008 a 2017,
provavelmente em grande medida, decorrente do
crescimento populacional no período, não houve
crescimento da taxa de
mortalidade por leucemias
ajustada pela idade", destaca Nelson Correa, doutor em Ciências da Saúde,
pesquisador da Abrale e
Observatório de Oncologia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

TERMO ADITIVO Nº 181 /2020
REF. CONTRATO Nº 246/2018
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
09.011.663/0001-86 - BIO+LABORATORIO DE ANALISE DE CLINICAS LTDA-ME - Comercial: RUA EDMUNDO
MERCER JUNIOR, 438, CEP 87400000, Cruzeiro do Oeste – PR, doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representada pelo(a) Sr. CPF: 063.896.579-94 - SERGIO YOSHIO HASEGAWA - Residencial: RUA OTTO MACEDO,
476, CENTRO, CEP 87370000, Moreira Sales - PR, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para prestação de serviços DE
EXAMES LABORATORIAIS A NIVEL ELETIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E HOSPITAL
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE - PR. COM PLANTAO 24 HORAS, POR UM PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2018. , da(o) Inexigibilidade 6 /2018, que passa a
fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Inexigibilidade 6 /2018, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato 246 /2018, a contar do dia 25 de Outubro de 2020 com vencimento em 25 de Outubro de 2021, para
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2020005370.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação
Inexigibilidade 6/2018, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 246/2018.
Cruzeiro do Oeste, 21 de Outubro de 2020.
BIO+LABORATORIO DE ANALISE DE CLINICAS LTDA-ME
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------TERMO ADITIVO Nº 184 /2020
REF. CONTRATO Nº 251/2019
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
34.715.309/0001-80 - CRISTIAN HENRIQUE ALVES SOARES07208328960 – Endereço: RUA RAINHA DO CEU,
324, JARDIM ALVORADA, CEP 87400000, Cruzeiro do Oeste – PR, doravante denominado CONTRATADO, neste
ato representada pelo(a) Sr. CRISTIAN HENRIQUE ALVES SOARES – CPF: 072.083.289-60, Cruzeiro do Oeste –
PR, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições
seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de um Profissional na área de DANÇA
URBANA, devidamente habilitado, com Registro Profissional (DRT) aprovado pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos
em Espetáculos de Diversões (SATED), para atender a demanda de 50 alunos inscritos, no Departamento de Cultura
e Turismo, para o treino de tal arte. , da(o) pregão 76 /2019, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos
itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
PREGÃO 76/2019, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 251/ 2019, a contar do dia 04 de Novembro de 2020 com vencimento em 04 de Novembro de
2021, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando
2020005077.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão
76/2019 , que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 251/2019.
Cruzeiro do Oeste, 22 de Outubro de 2020.
CRISTIAN HENRIQUE ALVES SOARES07208328960
Contratado
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 ----------------------------------------TERMO ADITIVO Nº 186 /2020
REF. CONTRATO Nº 268/2019
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
35.176.306/0001-88 - FERNANDO SILVEIRA LIMA 07180068950 - AVENIDA BRASIL, SN, CEP 87400000, Cruzeiro
do Oeste – PR, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) Sr. FERNANDO SILVEIRA
LIMA , CPF: 071.800.689-50 , AVENIDA PALMAS, 165, CEP 87400000, Cruzeiro do Oeste - PR, tem entre si justo e
acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto do presente contrato refere-se a CONTRATAÇÃO DE UM MONITOR DE ANIMAIS PARA
REALIZAÇÃO DO TRATOS NECESSÁRIOS AO ANIMAIS CAPTURADOS EM VIAS PÚBLICAS PELO PERÍODO
DE UM ANO. , da(o) Pregão 79/2019, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em
favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Pregão 79/2019, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 268/ 2019, a contar do dia 02 de Dezembro de 2020 com vencimento em 02 de Dezembro de
2021, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando
2020005532.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão
79/2019, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 268/2019.
Cruzeiro do Oeste, 22 de Outubro de 2020
FERNANDO SILVEIRA LIMA 07180068950
Contratado
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE

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

ASTRA SEDAN
ADVANTAGE

10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

CORSA SEDAN
1.4 PREMIUM

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

ONIX LTZ

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

ONIX LTZ 1.4

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

99976-0563.

S10 EXECUTIVA
11/11

4X4, dupla, prata, completa.
R$ 62.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

FIAT

FIAT

PALIO 1.0 2004

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

STRADA DUPLA
ADVENTURE

1.8, 10/10, prata. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
FIESTA
TITANIUM

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

(44) 99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA ALTIS
18/18

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

COROLLA XEI
18/19

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

HONDA CIVIC
LXS

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

VOLKSWAGEN
GOL 1.0 2003/04

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

GOLF 1.6
2004/2004

Cinza,

completo.

R$

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

200 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

28/10

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 09H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

19.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

KOMBI 1.4
BRANCA

2014, envidraçada, 90.000km,
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

POLO 1.6 18/18

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

RENAULT

RENAULT

MEGANE 1.6
2008

Preto, completo, cambio
manual. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

CARROS

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

Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada na
Rua Mato Grosso, Zona II,
Umuarama/PR. Contendo
281.51m² de área construída,
280.00m² de área total
sendo 1 suíte máster, 2
Quartos, Sala de estar, Sala
de Jantar, Banheiro social,
Cozinha planejada, Copa,
Despensa, Área de Serviço,
Churrasqueira, Piscina e 2
vagas de garagem. Valor R$

VALOR

COMPLETO

R$ 27.900,00

CRUZE 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 58.900,00

GOL 1.0 SPECIAL

A15/16

PRETO

COMPLETO

R$ 32.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 56.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

18/18

VERMELHO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

EQUINOX PREMIER

COMPASS 2.0 TRAIL HAWK

18/19 PRATA
COMPLETO, AUT, COURO, TS

17/18 BRANCO
COMPLETO, AUT, COURO

R$ 137.900,00

Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com
pé direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,
churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

OPCIONAIS

BRANCO

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos os
quartos e Garagem Coberta
para 02 carros. Valor R$
800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

COR

14/15

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

ANO

CLASSIC 1.0 LT

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

B4

1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

APARTAMEN
APARTAMENTOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103, Edifício
Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total
de 300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar, varanda
gourmet com churrasqueira,
banheiro social, cozinha,
área de serviço, copa e
03 vagas de garagens.
O condomínio possui: 02
piscinas, sauna, cinema,
01 salão de festa grande
integrado com a piscina,
01 salão de festa pequeno,
brinquedoteca e academia.
Valor R$ 990.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

R$ 134.900,00

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

ED. BuRLE MARx - APTO. 1003, 01
SuíTE, 02 quARTOS, COZ., SALA
DE ESTAR/ JANTAR E gARAgEM,
NA AV. PARANá N° 5636, ZONA III.

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

VEndAS
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$ 380.000,00

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

R$ 270.000,00

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

R$ 1.300.000,00

Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. Ótima localização!
VEndAS
Terrenos:
R$ 1.200.000,00
Terreno na Rua Abraão Viotto Jardim Vila
Romana, (Próx ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná) em umuarama-PR
com área total de 959 m², sendo 17,13
x 56.

B5

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.
LOCAÇÕES
Residencias:
R$ 1.100,00
Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 153 m², e construção de aprox.
97 m², localizada na Travessa Ingá, 3604,
Jd Itapuã, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, garagem e área
de serviço com churrasqueira.
LOCAÇÕES

LOCAÇÕES
Apartamentos:

Comercial:

R$ 3.000,00

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

R$ 24.000,00

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

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

VEndAS

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

Residencias:
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VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

Residência:

R$ 180.000,00

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

Terrenos:

R$ 975.000,00

TERRENO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO NO
PARquE ÔNIx. COM POSSIBILIDADE
DE PARCELAMENTO EM ATÉ 60 VEZES
COM CORREçãO. PRÓx. AO NOVO
SHOPPINg.
VEndAS
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).
VEndAS
Residencias:

VEndAS
Residência:

VEndAS

Terrenos:

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.

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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.

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.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 7.000,00
Sala Comercial localizada na Av. Maringá, 5404, esq. com R. José Honório
Ramos - Zona II, com aproximadamente 490,00 de terreno e 350,00 m²
de construção. *Estacionamento com 5 vagas para carro, e 3 vagas para
moto. + seguro

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

LOCAÇÕES

Apartamento na Rua Dr. Rui Ferraz de
Carvalho, 4140 - Zona I - Ed. Liberty
- apto 203 - R$ 1280,00 + condomínio, sendo: 01 Suíte, 01 quarto,
sala, sacada, cozinha com armários,
exaustor; bwc social, área de serviços
e 01 vaga na garagem. Condomínio
com playground, academia e sauna.
+ Cond.+ seguro

Comercial:

Apartamentos:

R$ 8.000,00

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

LOCAÇÕES

Comercial:

R$ 850,00

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

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

LOCAÇÕES
Comercial:

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

R$ 8.000,00

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 175.000,00

R$ 2.450,00

Ed. Villa Lobos, apto 62, com área total de aprox. 208 m² e área privativa
de aprox. 126 m², localizado na Av.
Rio Branco n° 3569, Zona I, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e jardim
suspenso, área de serviços e 02 vagas
de garagem. *CONTÉM MÓVEIS PLANEJADOS* Cond.+Seguro.

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

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$ 13.000,00

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

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

R$ 5.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA 25 e 26 de Outubro de 2020

I ESTADOS UNIDOS

GM apresenta sua primeira picape
100% elétrica: HUMMER EV
General Motors revelou
nos Estados Unidos a primeira picape 100% elétrica da
companhia, a HUMMER EV.
O modelo chega ao mercado
norte-americano até o final
de 2021 pela marca GMC
para estrear a categoria dos
super utilitários com zero
emissão.
A HUMMER EV utiliza
uma tecnologia de propulsão específica para veículos
elétricos de última geração,
batizada de Ultium, que permite ao automóvel extraordinária performance nos mais
variados tipos de uso. Tudo
isso aliado a uma envolvente
experiência a bordo, que
coloca os ocupantes como
prioridade a todo o momento.
A HUMMER EV é impulsionada pelo sistema Ultium,
um novo conceito de baterias
e propulsores específicos
para veículos elétricos, ambos de propriedade da GM.
De acordo com estimativas
da empresa, a picape é capaz
de gerar aproximadamente
1.000 cavalos de potência e
1.500 kgf.m de torque, que
são gerados por três motores
independentes, distribuídos
entre as duas unidades de
propulsão do utilitário. Esse
conjunto permite a HUMMER EV com tração e-4WD
alto desempenho tanto em
pisos asfaltados como no
off-road.
Tecnologias adicionais,
tanto as que são acionadas
voluntariamente pelo condu-

O HUMMER EV é o terceiro modelo apresentado neste ano nos Estados Unidos que utiliza
a nova plataforma modular global da GM

tor como aquelas que entram
em funcionamento de forma
automática, aumentam a
autonomia e a capacidade da
super picape para superar
desafios.
EQUIPAMENTOS
DESTAQUES:
Tração nas quatro rodas
com o exclusivo sistema CrabWalk. Permite que as rodas
traseiras e as rodas dianteiras sejam esterçadas em
um mesmo ângulo a baixas
velocidades, proporcionando
um movimento diagonal do
veículo ideal para transpor
determinados tipos de obstáculos.
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VENDAS
APARTAMENTO NO RESIDENCIAL
GREENVILLE. AV. RIO GRANDE DO
SUL - PRÓX. COLÉGIO GLOBAL!

Apartamento contendo 03 quartos, BWC Social,
sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga de
garagem. Localizado no Bloco 03, térreo.
Área privativa de 53,44m².
01 VAGA DE
GARAGEM

03
QUARTOS

PRÓX. COLÉGIO
GLOBAL

VALOR R$:

175.000,00

PARQUE VITÓRIA RÉGIA - PRÓXIMO SAMU E UEM
CASA EM ALVENARIA
COM 100m²

TERRENO COM
180m²

VALOR R$:
270.000,00

Localizada na Rua Francisco Pontes, 1873.
Contendo: 01 suíte, 02 dormitórios, espaço gourmet com
churrasqueira, etc.

Suspensão adaptativa
a ar com a função Extract
Mode. Permite que a altura
da picape HUMMER EV seja
elevada em aproximadamente 150 mm, facilitando a
transposição de terrenos rochosos ou mesmo alagados.
Pneus Goodyear Wrangler All Territory MT de 35
polegadas, com opção de
adotar pneus de até 37 polegadas. Foram desenhados
para oferecer resistência e
flexibilidade excepcional no
fora-de-estrada. Com eles,
a super picape elétrica é
capaz de realizar escaladas
verticais de até 18 polegadas
e travessias de áreas mo-

lhadas com até 610 mm de
profundidade.
Blindagem da parte inferior da carroceria. Placas de
aço reforçado fixadas à base
do veículo ajudam a melhor
proteger os componentes
posicionados nesta região,
como as baterias, principalmente no uso extremo.
UltraVision compõem um
conjunto de câmeras frontais e traseiras instaladas
debaixo da carrocería para
que se possa ter uma visão
de “reconhecimento virtual”.
Isso auxilia o condutor inclusive a posicionar corretamente os pneus diante de
determinados obstáculos. As

câmeras localizadas sob o
assoalho ficam protegidas e
também contam com sistema
para lavagem das lentes. A
HUMMER EV disponibiliza
da maior quantidade de
câmeras da categoría. São
18 delas para uma visibilidade realmente panorâmica
do veículo, e em diversos
ángulos.
Dispositivos off-road mostram no painel o status dos
principais equipamentos do
veículo, assim como as condições do terreno. Os dados
são projetados nas telas do
quadro de instrumentos e
do sistema multimídia. Entre
as informações estão torque
instantâneo, ativação do bloqueio do diferencial, ângulos
de inclinação e balanço da
carroceria, ciclo de fricção e
o funcionamento do sistema
de vetorização de torque.
RECARREGA RÁPIDO
Os recursos de carregamento rápido, combinados
com a nova bateria Ultium
da GM e suas tecnologias
avançadas, oferecem capacidade máxima e autonomia
otimizada.

Compatibilidade com sistemas públicos de carregamento rápido de 800 volts DC
até 350 kW. A tecnologia pioneira na indústria muda mecanicamente a conexão das
baterias do modo paralelo
para o modo em série durante
o carregamento, o que torna
o HUMMER EV compatível
com os carregadores DC de
350 kW e proporciona quase
160 km de autonomia em 10
minutos de carga.
Sistema de propulsão de
bateria de Ultium dupla de
24 módulos que entrega excelente autonomia e potência
para os três motores.
Autonomia estimada de
mais de 560 km com carga
total, com base em testes
preliminares. Versão mais
recente do Super Cruise. O
recurso de assistência ao
motorista permite dirigir
sem utilizar as mãos por
mais de 320 mil km em estradas onde o uso dessa função
é permitido. Traz também a
função que pode determinar
quando a mudança de faixa
é ideal e iniciar a manobra,
respeitando os protocolos de
sinalização.

RESUMO
HUMMER EV conta com potência estimada

de 1.000 cv, baterias Ultium com autonomia superior a 560 km e sistema de tração e-4WD que
esterça as quatro rodas para facilitar condução
fora-de-estrada; tudo isso sem emissão de poluentes

