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ENCERRANDO A CARREIRA - O vereador Toninho Comparsi está concluindo o mandato de
vereador e diz que não vai disputar mais cargo eletivo. Toninho já foi presidente da Ceasa,
candidato a vice-prefeito e é aliado do ex-deputado federal, Osmar Serraglio. Página A4
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OS PLANOS DE CRIS DAS FRUTAS - A vereadora diplomada em Umuarama, Cristiane
Gimenes da Silva, está pronta para assumir o mandato e diz que vai trabalhar para toda
a cidade de Umuarama, não apenas para quem a elegeu. Veja entrevista. Página A5

Acidentes com motos matam quatro
pessoas na região de Umuarama
O feriado de Natal terminou em tragédia para quatro famílias da região de Umuarama, em função de acidentes com motos. Próximo de Alto Paraíso morreram dois homens na colisão de duas motos. Em Cruzeiro do Oeste e Francisco Alves morreram outros dois. E ainda teve homicídio em Umuarama . Pág. A3
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Equipe leva um
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na ala covid-19
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OPÇÃO DE RENDA NO CAMPO - O mamão é uma das alternativas
de renda no campo e tem espaço garantido em Umuarama e região,
pois 90% da fruta para o consumo vem de outras regiões. Página A7
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MAIS EDUCAÇÃO EM UMUARAMA - Um balanço dos investimentos
feitos pela Prefeitura de Umuarama, nos últimos anos, mostra que
a Educação é um dos setores que foram priorizados. Página A6
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Ataque hacker na internet se mantém
acessível e custa a partir de 10 dólares
São Paulo (AE) - Um ataque de
hacker capaz de derrubar o site de
uma grande empresa, um tribunal
de Justiça ou um órgão do governo
é vendido sem restrições na internet. O mercado criminoso oferece
serviços de sobrecarregar páginas
virtuais em fóruns da Deep Web,
uma camada da internet não acessível por navegadores e endereços
convencionais. Os preços pelas
ações variam conforme o impacto e
o tempo da ação cibernética, informa A Agência Estado.
A lista de preços médios dos
crimes virtuais comercializados na
Deep Web é divulgada anualmente
pelo Privacy Affairs, um coletivo
de profissionais de cibersegurança. Na cotação mais recente, um
ataque tipo DDoS com até 50 mil
requisições a cada segundo e duração de uma hora sai por US$ 10
dólares. A investida contra o site do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
no primeiro turno das eleições, por
exemplo, teve 463 mil conexões por
segundo e tempo total de ataque de
20 minutos.
Mais conhecido por ataque de
negação de serviço, o Distributed
Denial of Service, DDoS na sigla
em inglês, é o produto do momento
no mercado do crime da internet.
A partir de vírus introduzidos em

computadores em geral, transformados em máquinas “zumbis”, esse
ataque envia pedidos de conexões
a um site ou servidor, de modo a
sobrecarregar o sistema, deixá-lo
lento ou derrubá-lo.
No submundo cibernético, o
contratante do serviço precisa
apenas fazer contato com o hacker,
apresentar a demanda e efetuar o
pagamento - geralmente, em criptomoedas. O mercado hacker funciona
sob demanda contra alvos específicos, mas também com a oferta de
ferramentas que exigem de quem
paga por elas pouco conhecimento
de programação de computadores.
Com cadastros que exigem somente um e-mail e pagamento em
criptomoedas, é possível realizar
o ataque de negação de serviço
por conta própria. Esse modelo
“self service” é um dos principais
avanços do cibercrime nos últimos
anos para vender o serviço. Ele
dispensa a necessidade de um hacker coordenar a investida. “Há um
marco em 2018, a partir de hackers
israelenses que criaram esse mercado”, diz o diretor de tecnologia e
especialista em DDoS, Tiago Ayub.
“Os cibercriminosos partiram para
a linha do eufemismo. Eles oferecem
um teste de ‘estresse de IP’”, afirma.
“No Brasil, graças à facilidade de

fazer ataques, alguns começaram
a usar como ação anticompetitiva,
para deixar concorrentes fora do
ar.”
CONEXÕES
Em tese, a ferramenta “estresse
de IP” funciona para verificar se
determinado endereço suporta
certo volume de conexões. Na prática, não exige nenhum contrato
ou identificação e pode ser usado
contra qualquer alvo. Como os
pagamentos são em criptomoedas,
torna-se difícil a identificação
de quem recorre ao serviço para
causar prejuízos. A reportagem
se passou por interessada no
serviço de sites que oferecem o
“estresse de IP”. A uma pergunta
se o sistema poderia ser usado
contra sites do governo brasileiro,
o responsável de um desses serviços não descartou a possibilidade.
“Não lançamos testes de estresse
por nossa conta. Por favor, tente
por sua conta mesmo”, sugeriu.
A um segundo site, a reportagem
perguntou se aquilo não era ilegal,
e se não poderia haver problemas
com as autoridades brasileiras.
“Não sou advogado e as leis são
diferentes em todos os países. Não
saberia te dizer”, foi a resposta.

Pesquisa que ficou renegada por anos,
agora é base para a vacina mais eficaz
São Paulo (AE) - A tecnologia
que propiciou o desenvolvimento de
vacinas altamente eficazes contra a
covid-19 em tempo recorde é novidade
para a maioria de nós, leigos, mas
já faz parte da vida da bioquímica
húngara Katalin Karikó há décadas,
informa a Agência Estado. A cientista
que hoje é aclamada internacionalmente como uma das pesquisadoras
que pavimentaram o caminho para os
imunizantes contra o coronavírus foi,
por anos, alvo de descrédito daqueles
que achavam que a técnica pesquisada por ela não tinha futuro.
Estudiosa do chamado RNA mensageiro (mRNA), plataforma utilizada
nas vacinas da Pfizer/BioNTech e da
Moderna, Katalin, hoje com 65 anos,
passou a maior parte da sua carreira
recebendo recusas de financiamento
para os seus projetos.
O mRNA é um material genético
sintetizado em laboratório que tem
a função de “levar instruções” para
as células agirem. No caso da vacina

contra a covid-19, ele induz as células
a produzirem uma proteína do vírus
que será reconhecida pelo sistema
imunológico como uma ameaça, o que
levará à produção de anticorpos.
A descoberta do mRNA, na década
de 1960, foi recebida com entusiasmo
pela comunidade científica, mas sua
possível aplicação em pesquisas com
humanos foi perdendo força por dois
problemas: sua instabilidade e sua
toxicidade, como explica Luís Carlos
de Souza Ferreira, responsável pelo
laboratório de desenvolvimento de
vacinas do Instituto de Ciências
Biomédicas da USP. “É um material
que se degrada muito fácil e é muito
reativo, causa uma reação inflamatória exagerada. Naquela época, você
aplicava em animais e eles morriam.
Então, era arriscado testar em humanos”, explica o pesquisador.
Apesar dos desafios no uso da
tecnologia, Katalin decidiu migrar
da Hungria para os Estados Unidos
em 1985, na esperança de encontrar

um ambiente científico mais propício a seus estudos inovadores. A
descrença, no entanto, se repetiu.
Sem recursos para suas pesquisas,
ela foi ameaçada de deportação por
desentendimentos com um dos seus
chefes, na Universidade Temple, na
Filadélfia.
Em seguida, foi trabalhar na Universidade da Pensilvânia, mas sua
insistência em um tema de pesquisa
considerado fracassado fez com que
ela fosse rebaixada de cargo em 1995.
“Geralmente, nesse ponto, as pessoas
simplesmente dizem tchau e vão embora, porque é muito horrível”, disse
ela ao site Stat News. “Eu ganhava
menos do que o técnico do laboratório”, contou Katalin, que na época já
era pós-doutora.
Mas a cientista não desistiu. Estava empenhada em descobrir uma
forma de driblar os problemas de
instabilidade e toxicidade do RNA
mensageiro e tornar seu uso viável
em humanos.

Outras vacinas se beneficiaram de
pesquisas prévias contra vírus da Sars e Ebola
São Paulo (AE) - Não foram apenas as vacinas de RNA mensageiro
que tiveram seu desenvolvimento
acelerado por pesquisas prévias,
feitas anos antes do primeiro caso
de covid-19. Outros imunizantes com
eficácia já anunciada ou que estão na
fase final dos testes clínicos foram
beneficiados por estudos iniciados
para outros fins, informa o jornal O
Estado de S. Paulo.
“Como já tínhamos tido outros
dois surtos de coronavírus no mundo,
o de Sars (Síndrome Respiratória
Aguda Grave), em 2002, e o de Mers
(Síndrome Respiratória do Oriente
Médio), em 2012, isso permitiu que
fossem feitas pesquisas na área que
adiantaram algumas descobertas,

como a de qual proteína é responsável por se ligar ao receptor da célula
humana. Isso é fundamental para
descobrir a forma de neutralizar o
vírus”, explica Jorge Kalil, professor
titular da Faculdade de Medicina da
USP (FMUSP) e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do
Coração (Incor).
A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com
a farmacêutica AstraZeneca - que no
Brasil será produzida pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) - usa uma
tecnologia criada para responder a
outras doenças que assustaram o
mundo: MERS e ebola. Trata-se da
plataforma de vetor viral, quando um
outro vírus, com menor potencial de

causar doença, é usado como vetor
para levar o material genético do
novo coronavírus para dentro das
células humanas, passando as instruções para produção de uma proteína
que vai provocar a resposta imune.
A mesma técnica é usada na
vacina Sputnik V, desenvolvida pelo
Instituto Gamaleya, da Rússia. Em
ambos os casos, o vetor é o adenovírus, causador de resfriado comum.
Os testes de uma vacina contra
a Mers utilizando essa plataforma
já haviam sido iniciados anos atrás
pelos pesquisadores de Oxford, mas
não foram finalizados porque o vírus
praticamente desapareceu, tornando
difícil, portanto, a comprovação da
eficácia.

Coluna Ilustradas
‘Juízes federais dizem
que feminicídio ‘perpetua
banalização da vida’
São Paulo (AE) - A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação dos Juízes
Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Ajuferjes) assinaram nota conjunta contra o assassinato
da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, do
Tribunal de Justiça do Rio, que foi morta pelo
ex-marido na frente das três filhas na véspera do
Natal. O engenheiro Paulo José Arronenzi, de 52
anos, foi preso em flagrante e o crime foi gravado
por uma testemunha.
As duas entidades afirmam que o caso demonstra
que a violência contra a mulher ‘tem caráter endêmico’ no Brasil, atingindo principalmente mulheres
negras e pobres, mas também todas as mulheres
‘unicamente pela questão do gênero’.
Na sexta, 25, o presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Luiz Fux, divulgou comunicado
afirmando ser ‘urgente’ o debate sobre violência
doméstica no País e que a Corte e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) ‘se comprometem com
o desenvolvimento de ações que identifiquem a
melhor forma de prevenir e de erradicar’ este tipo
de crime. Manifestação semelhante foi divulgada
pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que
classificou o femicídio como ‘uma chaga’.

Cientistas britânicos testam
medicamento para prevenir
infecção por coronavírus
Cientistas do Reino Unido estão testando um
novo medicamento, desenvolvido pela University
College London Hospitals (UCLH) e AstraZeneca,
que pode impedir que alguém exposto ao coronavírus desenvolva a doença Covid-19, e, assim, salvar
muitas vidas, segundo publicação do The Guardian.
A terapia com anticorpos conferiria imunidade
instantânea contra a doença e poderia ser administrada como um tratamento de emergência para
pacientes internados em hospitais e residenciais
para idosos para ajudar a conter os surtos.
Pessoas que vivem em famílias onde alguém pegou Covid-19 também podem receber o medicamento
para garantir que também não sejam infectadas.
Também pode ser dado a estudantes universitários,
entre os quais o vírus se espalhou rapidamente.
A médica Catherine Houlihan, virologista da
University College London Hospitals que está liderando o estudo sobre o medicamento, disse que “se
pudermos provar que este tratamento funciona e
evitar que as pessoas sejam expostas ao vírus para
desenvolver o Covid-19, seria uma adição importante
ao arsenal de armas que está sendo desenvolvido
para combater esse vírus terrível”.
A equipe espera que o teste mostre que o coquetel
de anticorpos protege contra Covid-19 por entre
seis e 12 meses. Os participantes dos testes estão
recebendo o medicamento em duas doses. Se for
aprovado, será oferecido a alguém que foi exposto
à Covid nos oito dias anteriores.
Segundo Houlihan, o remédio poderá estar
disponível em março ou abril se for aprovado pelo
regulador de medicamentos após análise das evidências do estudo.

Doria pavimenta
apoio inédito no
PSDB para 2022
Depois de enfrentar prévias conturbadas para
ser o candidato do PSDB à Prefeitura em 2016 e ao
Palácio dos Bandeirantes em 2018, o governador de
São Paulo, João Doria, entra em 2021 com o caminho
já pavimentado para ser o candidato tucano na
eleição presidencial de 2022. Enquanto conversa
com outras forças políticas para tentar construir
uma aliança contra o presidente Jair Bolsonaro e
usa a vacina do Instituto Butantã com a fabricante
chinesa Sinovac para se projetar nacionalmente,
Doria conseguiu um apoio inédito das bancadas
do PSDB na Câmara e no Senado, da Executiva
Nacional tucana, além dos governadores e principais
prefeitos da legenda, entre eles Bruno Covas, reeleito na capital paulista. Pela relevância do cargo, o
governador de São Paulo sempre foi considerado um
candidato natural ao Palácio do Planalto, mas, em
eleições anteriores, tanto José Serra quanto Geraldo
Alckmin enfrentaram resistências internas antes de
se lançarem na disputa. A única eleição presidencial
na qual o candidato do PSDB não era um paulista foi
em 2014, quando o senador mineiro Aécio Neves foi
ao segundo turno contra Dilma Rousseff (PT). Em
todos os pleitos desde 2002, porém, houve disputa
interna no partido pela vaga de candidato. Sem foco
de resistência na legenda, Doria é até o momento
o único pré-candidato que se coloca abertamente
como presidenciável, apostando no contraponto ao
presidente Jair Bolsonaro.

Cidades
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Quatro pessoas perdem a vida em
acidentes com motos no feriado de Natal
Umuarama - Quatro
pessoas perderam a vida
em acidentes envolvendo
motocicletas durante o feriado de natal em Cruzeiro
do Oeste, Alto Paraíso e
Francisco Alves, onde populares revoltados com o
acidente tentaram invadir
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade
enquanto as vítimas eram
socorridas.
Em Cruzeiro do Oeste,
um homem de 41 anos
morreu após bater a moto
Honda CG que conduzia e
quebrar o pescoço durante
o choque, segundo a Polícia Militar. O fato ocorreu
por volta das 20h30 de
sexta-feira (25), na avenida Brasil, já na área
rural do Município. Uma
equipe do Samu chegou
a ser acionada, mas apenas constatou o óbito. As
causas do acidente ainda
serão apuradas pela polícia. A vítima era moradora
do bairro Jardim Cruzeiro.
A motocicleta foi recolhida
ao pátio do 7º BPM por não
ter condições de trafegar.
ALTO PARAÍSO
Um pouco antes, às 18

acidente serão apuradas
pela polícia.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a moto
CG-150 seguia sentido
Alto Paraíso a Icaraíma
e a CBX estava no sentido contrário. O local da
colisão é uma reta e na
entrada da vila rural de
Alto Paraíso.

Colisão entre motos em Alto Paraíso ocorreu na tarde de Natal e deixou dois mortos (foto
redes sociais)

horas, na PR-485, entre
Alto Paraíso e Icaraíma,
duas motocicletas se envolveram em uma colisão
lateral que resultou na
morte de duas pessoas,
segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Júlio Cesar
Madrigal, de 22 anos, con-

dutor da Honda CBX-250
Twister, entrou em óbito
no local.
Já os dois ocupantes
da moto Honda CG-150, o
condutor Loan Rubio de
Oliveira, 29 anos e o passageiro Alexsandro de Brito
Oliveira, de 27 anos, foram

socorridos pelo Samu e
encaminhados ao Hospital
Uopeccan, em Umuarama.
Loan Rubio não resistiu
aos ferimentos e também
entrou em óbito durante
a madrugada de sábado
(26). Ele era morador de
Alto Paraíso. As causas do

F. ALVES
Já na tarde da véspera
de natal (24) o atropelamento de um idoso de 68
anos por uma moto BMW
na avenida Brigadeiro
Osvaldo Pamplona Pinto
gerou revolta e depredação da Unidade de Pronto
Atendimento 24 hs (UPA)
de Francisco Alves, segundo a Polícia Militar.
Ainda segundo a PM,
entre 50 e 70 pessoas se
aglomeraram no local e
tentaram invadir a unidade de saúde enquanto as
vítimas eram atendidas.
Os populares tentaram
agredir os funcionários
da unidade de saúde e
aos policiais que tentavam controlar a situação.
Foi necessário reforço de
equipes da Polícia Militar

de Iporã e de Umuarama
para o socorro ser prestado pelos profissionais de
saúde e conter os manifestantes.
Infelizmente o idoso
entrou em óbito ainda
quando recebia atendimento. Já o condutor
da motocicleta, de 28
anos, teve ferimentos
gravíssimos e foi transferido para hospital em
Umuarama. Segundo
informações do Portal
Viola News, durante o
atendimento o jovem
sofreu ao menos três
paradas cardíacas. Não
foi possível atualizar seu
estado de saúde na manhã deste sábado (26).
As causas do acidente
serão apuradas pela Polícia Civil de Iporã. Segundo
a PM, a moto envolvida
no acidente ainda não
havia sido localizada na
manhã de sábado por ter
sido retirada do local por
terceiros. Ainda segundo
a PM, o que se sabe é que
o idoso estaria tentando
cruzar a avenida quando
foi colhido pela motocicleta. Ambos teriam caído
violentamente ao chão.

Homem é executado na noite de Natal. Outro consegue escapar de atirador
Umuarama - Um homem
de 28 anos foi executado
a tiros durante a noite
de natal (25), na rua das
Margaridas, no Parque das
Jabuticabeiras, em Umuarama, segundo a Polícia
Militar.
De acordo com a PM,
o atirador teria passado
em uma veículo, efetuado
os disparos e fugido na

sequência. A vítima chegou
a ser socorrida pelo Samu,
mas infelizmente entrou em
óbito ainda no local.
Segundo a PM, a vítima
estava em frente a uma residência quando foi atingido. As causas da execução
será apuradas pela Polícia
Civil.
Já por volta das 21h30
a PM foi até a rua Águia,

no bairro Patrimônio
Umuarama após um homem de 38 conseguir
escapar de uma tentativa
de homicídio. Segundo a
vítima relatou à PM, ela
estava dentro de casa
quando ouviu um conhecido o chamar e quando
saiu para atender foi
recebido a balas. A vítima
conseguiu de esconder e

desviar os tiros e o atirador fugiu e não havia sido

localizado até a manhã
deste sábado (26). O caso

será investigado pela
Polícia Civil.

Fiep espera crescimento
mais consistente da
indústria do Paraná em 2021
Por Sistema Fiep

Equipe do hospital leva um pouco de alegria para pacientes que não puderam eﬆar em casa

Umuarama - O Natal é
uma data especial, normalmente comemorada em família, com mesa farta, sempre repleta de momentos de
encontro, alegria e fé. Para
os pacientes internados na
Ala Covid-19 do Instituto
Nossa Senhora Aparecida,
apesar do isolamento, não
foi diferente. Os demais
pacientes internados, médicos, profissionais de saúde
e colaboradores de plantão
tiveram uma verdadeira
manhã de natal.
Na manhã desta sextafeira (25) – Dia de Natal
– o médico Eduardo Martins, a nutricionista Elis
Regina Pereira e equipes
de Enfermagem e Nutrição Hospitalar do Instituto
Nossa Senhora realizaram
o projeto “Uma Manhã
de Natal”. O evento teve
comidas especiais e músicas natalinas para alegrar
o ambiente. Mesmo com
distanciamento social, não

faltou carinho e atenção entre profissionais de saúde,
pacientes e seus familiares,
que participaram através
de videochamadas.
A comemoração do Natal
no Hospital Nossa Senhora
é uma tradição. “Todos os
anos preparamos ceia ou
café da manhã especial
para pacientes, acompanhantes e colaboradores,
promovendo momentos de
confraternização e oração.
A Pandemia não poderia
quebrar essa tradição. Por
iniciativa do Dr. Eduardo Martins, estendemos a
comemoração para a Ala
Covid-19, com todos os
cuidados necessários, mas
sem perder a e emoção”,
contou a nutricionista.
Segundo o médico Dr.
Eduardo Martins, o fator
psicológico é fundamental
na recuperação do paciente
com Covid-19 e momentos
assim são fundamentais no
processo de cura. “Agrade-

ço a toda a equipe que se
dedicou e fez esse projeto
dar certo, para que a gente
conseguisse levar um pouquinho da manhã de Natal
para esses pacientes”, disse
o médico. Os familiares dos
pacientes internados na Ala
Covid-19 também se emocionaram. Eles participaram
através de videochamadas.
“Natal é um momento em
família e de encontro, que
não poderia faltar nesta
manhã”, salientou.
PARA TODOS
Como manda a tradição,
os demais pacientes internados e também médicos,
enfermeiros e e profissionais do Instituto Nossa Senhora Aparecida de plantão
nesta sexta-feira, tiveram
uma Manhã de Natal especial. Todos ganharam
bolo de pote e o carinho da
Equipe de Nutrição, que
apareceu com o uniforme
estilizado para o Natal.

Após um ano atípico, a indústria
paranaense encerra 2020 vislumbrando um futuro promissor
para suas atividades. Ainda que
algumas incertezas pela pandemia do novo coronavírus persistam, o presidente da Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep),
Carlos Valter Martins Pedro, acredita que o setor tem condições
de voltar a crescer de maneira
consistente em 2021.

para o ano seguinte, confirmam
o otimismo. No total, 68,4% das
indústrias paranaenses têm expectativas favoráveis para seus
negócios em 2021. O principal
motivo para o otimismo é justamente a possibilidade de aumento nas vendas. Outro dado
que chama a atenção é que 31%
também acreditam num controle da pandemia do coronavírus
no país.

“A indústria do Paraná, por sua
diversidade, reage sempre muito bem. Vivemos incertezas em
2020, mas com boa recuperação
nos últimos meses”, afirma Carlos
Valter. “Temos uma expectativa
positiva de entregar a carteira de
pedidos que cresceu neste fim
de ano e uma expectativa boa
em relação à economia para o
ano que vem”, completa.

Para o presidente da Fiep, esse
ainda é um fator que causa
preocupações, mas que está
mais próximo de solução. “Estamos em um momento ruim da
pandemia, mas por outro lado
já começou a ser feita a imunização em outros países. Temos
a preocupação com a saúde
agora, mas um ânimo de que
isso vai ser solucionado o mais
rapidamente possível e, automaticamente, isso se reflete para a
economia”, diz.

Dados da Sondagem Industrial,
pesquisa realizada anualmente
pela Fiep para medir as perspectivas dos empresários do setor

Custo Brasil - Outro ponto

que pode trazer ânimo ao setor industrial é a possibilidade
de avanço de reformas que
melhorem o ambiente de negócios do país. A Sondagem
Industrial mostrou que, para
os empresários, a Reforma Tributária está no topo das prioridades. “A indústria do Brasil
tem preços altos por causa
do Custo Brasil e da carga tributária que pesam sobre o
produto. Tenho confiança que
vamos equalizar isso com a
Reforma Tributária, para justiça
com o nosso consumidor”, explica Carlos Valter.
O cenário favorável deve, também, ampliar os investimentos
das indústrias paranaenses. No
total, 69% delas pretendem
investir em 2021. “Precisamos
ter uma segurança de futuro
para fazer investimentos. Com
uma situação mais expressiva
no volume de negócios, os investimentos também voltam”,
afirma o presidente da Fiep.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Projeto “Uma Manhã de Natal” leva
alegria e emoção para a Ala Covid-19

Aumento das encomendas nos últimos meses eleva otimismo das indústrias para 2021
SistêmicoFiep_ColunaSemanal2020_Umuarama Ilustrado_12.Semana4_PB_Fiep espera crescimento.indd 1

21/12/2020 14:51:02

A4

Cidade

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 Dezembro de 2020

editoria@ilustrado.com.br

IVEREADOR

Ao encerrar o mandato, Toninho
Comparsi conclui sua carreira política
mentos ou ajustes. “Entendo que essa é a real função
do vereador. Discutir os
projetos, fazer propostas,
fiscalizar a aplicação dos
recursos arrecadados e
contribuir para o bom andamento da administração
pública”, comentou.
Na vida pública, Toninho sempre teve como
grande aliado e parceiro
o advogado e ex-deputado
federal Osmar Serraglio, a
quem agradece pelo apoio,
e boa ligação também com
o ex-governador Orlando
Pessuti e depois com o

Vereador e empresário Toninho Comparsi não disputa mais cargos eletivos

Umuarama – Participante ativo da vida política
de Umuarama nos últimos
anos, o vereador Antonio Comparsi de Mello, o
Toninho Comparsi, está
encerrando o seu mandato de vereador e anuncia
que não vai disputar mais
cargos eletivos. Pretende dedicar-se à família e

aos negócios na direção
dos sorvetes Gelaboca em
Umuarama.
Servidor público por
40 anos no antigo Instituto Ambiental do Paraná,
atualmente Instituto Água
e Terra, Toninho Comparsi
já foi presidente da Ceasa-PR e corregedor e ouvidor do Estado e já havia

disputado a eleição como
candidato a vice-prefeito
em 2004, na chapa encabeçada pela candidata a
prefeita, a juíza de Direito,
Zilda Romero. Em 2016 foi
candidato a vereador, ficou
na primeira suplência, mas
assumiu a vaga há dois
anos com o afastamento de
Marcelo Neli.

Na função de vereador,
Toninho diz que procurou
contribuir com a gestão do
prefeito Celso Pozzobom
nas discussões e votações
dos projetos de interesse
da coletividade. E cada vez
que determinados projetos
deixaram dúvidas, sempre
procurou o prefeito e equipe técnica para esclareci-

ex-governador Roberto
Requião de quem chegou
a fazer parte da equipe de
Governo.
Encerrando o mandato
de vereador, Toninho diz
que não pretende disputar
mais cargos eletivos, mas
continuará participando
da vida política da cidade,
filiado ao hoje MDB, desde
os tempos de PMDB. Na
eleição deste ano ele não
foi candidato.
Casado com Alzira há
39 anhos, tem a filha Caroline e o filho Erik, e os
netos Enzo e Lara.
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ICRIS DAS FRUTAS

“Vou trabalhar para toda Umuarama e
não apenas para quem votou em mim”,
Umuarama - A vendedora Cristiane Gimenes
da Silva, a Cris das Frutas,
assume no próximo dia 1º
de janeiro de 2021, aos 39
anos, mais um desafio em
sua vida: a responsabilidade de fiscalizar as ações do
Executivo local e também
de propor projetos de lei
que visem a melhora da
qualidade de vida de toda a
população de Umuarama.
“Estou preparada para
esse novo desafio e vou
trabalhar para os mais de
120 moradores de Umuarama e não apenas para
os 2.138 eleitores que
confiaram seu voto nas
urnas para mim”, afirmou
a vereadora de primeiro
mandato, durante entrevista concedida ao Jornal
Umuarama Ilustrado.
NOVATA
Cris das Frutas (PSD)
foi a segunda vereadora
mais votada, atrás somente da professora Ana Novais (PSL), desbancando
nomes de políticos experientes e que disputaram
a reeleição, como Newton
Soares, Matheus Barreto e
Ronaldo Cardoso.
Eles chegaram lá, mas
comeram poeira da novata, que disputou o pleito
com uma legenda difícil,
onde o quociente eleitoral
era alto para garantir a
vaga. Cris das Frutas chega compondo a base aliada

ajudar no trabalho que vai
desempenhar na Câmara
de Umuarama.
Divorciada, trabalha no
negócio da família desde
que retornou da Espanha,
onde morou por 11 anos.
Lá estudou na Escola Oficial de Idiomas (correspondente ao curso de Letras no Brasil), trabalhou,
casou e teve seu único filho, Ricardo, com 17 anos.
“Ele é meu companheiro e
sempre me acompanhou
em todos os momentos”,
contou Cristiane.
Segundo ela, o filho
Ricardo e o noivo Fabrício
foram os grandes incentivadores para entrar na
política. “O Ricardinho
me ensinou que tudo é
possível. Ele sempre está
ao meu lado e agora não
seria diferente”, afirmou.
Ricardo nasceu com raquitismo e passou por 13
cirurgias e somente aos
15 anos de vida conseguiu
dar os primeiros passos
sozinho.

A vereadora eleita Criﬆiane Gimenes, a Cris das Frutas, assume uma das cadeiras na
Câmara de Umuarama no próximo dia 1º de janeiro

ao prefeito reeleito Celso
Pozzobom (PSC).
CRIS DAS FRUTAS
Durante a conversa no
Ilustrado, ela fez questão
de salientar que obteve

votos em praticamente
todos os bairros da cidade
e credita isso ao trabalho
que exerce com orgulho há
mais de 10 anos nas ruas
de Umuarama. “Vendo as
frutas de rua em rua e

Em um dos trabalhos, Cris na roça de melancia durante a colheita para vender na cidade

em cada bairro. Converso
com as pessoas e isso cria
um vínculo. Elas me conhecem e eu as conheço”,
afirmou. Esse contato a
nova vereadora acredita
que será fundamental para

INDEPENDÊNCIA
“Agora ele consegue
andar do jeitinho dele, mas
o fato de ser cadeirante
nunca o impediu de fazer
as coisas. Meu filho sempre jogou vôlei, brincou
de bets e tudo o que se
propôs a fazer e nunca, em
nenhum dia se questionou
o porque de sua doença ou
ficou sem um sorriso no
rosto”, afirmou Cristiane.

Por causa da dificuldade
do filho, a vendedora sempre teve um vínculo muito
próximo com outras mães
que têm filhos cadeirantes.
“Se o passeio é na feira
de exposição, entramos
em contato com a direção
da Rural para saber de um
espaço que possamos usar.
Sempre estive envolvida
com outras mães. Isso não
é de agora”, afirmou ao
rebater a informação de
que teria usado o problema
do filho para se promover.
“Nunca faria isso, mas o
Ricardo sempre esteve
comigo em tudo e agora
não seria diferente. Não
tenho porque esconder o
meu filho”, rebateu.
FAMÍLIA
Filha do meio de quatro
irmãos, Cristiane vem de
uma família muito unida
e que sempre trabalhou
com o comércio de frutas.
“Cresci com os meus pais
vendendo frutas na feira
que acontecia em frente a
Prefeitura de Umuarama.
Tinha 7 ou 8 anos e já ajudava”, contou. Com o tempo a banca ficou pequena
e hoje o negócio expandiu
para toda a região. “Todos
nós trabalhamos com frutas. Temos caminhões e
caminhonetes espalhados
em toda a cidade e fazemos
linhas na região”, explicou
Cris que pretende continuar no negócio da família.

Há mais de 10 anos Cris trabalha transportando e vendendo frutas nas
ruas dos bairros de Umuarama e também em toda a região (arquivo pessoal)

Articulação e recursos da Assembleia
Legislativa garantem Tarifa Rural Noturna até 2022
Curitiba - Aprovada pelos deputados estaduais e
sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho
Junior a lei que garante a
continuidade do programa
Tarifa Rural Noturna e
institui o Paraná Energia
Rural Renovável. A continuidade do programa
até dezembro de 2022,
que beneficia quase 12
mil produtores rurais no
estado, só foi possível após
articulação dos deputados
estaduais e a garantia de
repasse pela Assembleia
Legislativa do Paraná no
valor de R$ 20 milhões
por ano.
O Tarifa Rural Noturna
seria encerrado em 2020,
mas a mobilização dos

deputados foi essencial
para a continuidade do
desconto de 60% no valor
da energia dos produtores
que utilizarem entre 21h30
e 6 horas, como disse o
presidente da Assembleia,
deputado Ademar Traiano
(PSDB), quando do anúncio da contribuição do
Poder Legislativo para a
continuidade do programa. “Uma decisão tomada
para manter o projeto de
energia noturna conforme
todos estavam pleiteando”, afirmou Traiano. De
acordo com ele, a sugestão foi feita pelo primeiro
secretário da Assembleia,
deputado Luiz Cláudio
Romanelli (PSB). “Vitória
desta Casa, de todos os

deputados, estamos dando contribuição e grande
avanço ao Paraná, especialmente àqueles que
geram riqueza ao nosso
estado, os agricultores”,
completou.
“Articulamos com aval
dos deputados e garantimos o repasse de R$ 20
milhões do orçamento da
Assembleia Legislativa.
Outros R$ 20 milhões estão garantidos pelo Estado
e dessa forma, o programa
segue até o final deste governo em 2022”, explicou
Romanelli.
“Essa é uma conquista
de todos os produtores rurais que vão usar energia
elétrica das 21h30 até às
6h com desconto de 60%,

o limite de consumo para
o desconto foi ampliado de
4 mil para 6 mil quilowatts
e se tiver disponibilidade
financeira, novos produtores serão incluídos no
programa”, completou
Romanelli.
O governador Ratinho
Junior disse que o Estado
garante o subsídio e ao
mesmo tempo que estimula os agricultores paranaenses a gerar energia
renovável com o Programa
Paraná Energia Rural Renovável. “A partir desse
novo programa vamos trabalhar linhas de crédito e
incentivos tributários para
que o Paraná seja ainda
mais inovador nessa área.
Temos a agricultura mais

sustentável do mundo. E
queremos evoluir ainda
mais nos próximos anos”.
O Paraná Energia Rural
Renovável dará apoio à
geração distribuída de
energia elétrica a partir
de fontes renováveis e
de biogás e biometano
em unidades produtivas
rurais. A ideia é que aos
poucos os consumidores
possam migrar da tarifa rural noturna ao novo
programa.
O consumidor que requerer a transição do Tarifa Rural Noturna para
o Paraná Energia Rural
Renovável continuará usufruindo dos benefícios por
até seis meses – o prazo
será contado a partir do

dia seguinte da aceitação
do requerimento.
O novo programa será
complementado no ano
que vem com o lançamento
do Banco do Agricultor
e ainda será regulamentado pelo Estado. Serão
utilizadas linhas de financiamento e equalização de
taxas de juros; incentivos
tributários e de créditos;
um cadastro público de
empresas e profissionais
habilitados à elaboração
e execução de projetos; e
a divulgação de conteúdos
promocionais que estimulem a adoção de fontes de
energia renovável pelos
produtores, suas organizações e entidades de
representação.
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Educação foi um dos setores que mais se
destacaram com investimentos em 2020
Umuarama - Apesar
dos drásticos efeitos
da pandemia de coronavírus na economia
local, 2020 foi um ano
de grandes investimentos públicos. Uma das
áreas fartamente atendidas foi a educação,
onde a gestão do prefeito Celso Pozzobom
investiu cerca de R$ 15
milhões em obras de
reforma, construção e
ampliação de unidades
educacionais, aquisição de mobiliários e
equipamentos, treinamento de profissionais
e também pagamentos
de qualificações funcionais, progressões e
reenquadramento dos
professores – só aqui
foram R$ 2.615.452,88.
A administração investiu mais R$
907.853,97 na compra
de cadeiras de alimentação, camas empilháveis, equipamentos de
cozinhas, fornos industriais, bebedouros, 41
parques infantil, instalação e sistematização
do relógio biométrico
em todas as unidades educacionais; na
aquisição de materiais
pedagógicos para Educação Especial, Educação Infantil e Ensino e
Educação Física foram
aplicados R$ 72.508,30.
A Secretaria Mu-

nicipal de Educação
ofereceu 260 horas de
formações em diversas áreas e 100% dos
profissionais da rede
municipal de ensino
tiveram algum tipo de
capacitação, além da
assessoria do projeto
Clube do Saber para
professores e gestores,
formação para a área
administrativa e gestores das unidades educacionais com o Sebrae,
para construção do planejamento estratégico,
com um investimento
estimado em R$ 112 mil.
Também houve formação para os novos
secretários escolares
da rede, ampliação de
13 salas de aulas, possibilitando aumento no
atendimento para Educação Infantil, construção de unidades educacionais e reformas de
várias escolas e CMEIs.
“Só nestas obras a gestão municipal aplicou
R$ 5.389.549,14, melhorando significativamente as condições
estruturais para alunos
e servidores da rede
municipal”, disse a secretária de Educação,
Mauriza de Lima Menegasso.
REORGANIZAÇÃO
Além disso, houve
reorganização do espaço

A Secretaria Municipal de Educação ofereceu 260 horas de formações em diversas áreas e 100% dos profissionais da rede
municipal de ensino

da secretaria em 16 unidades escolares, posicionando-as na entrada do
prédio a fim de facilitar
o atendimento ao público
e possibilitando maior
segurança aos alunos.
A secretaria aderiu e
implantou o Livro Registro de Classe Online
nas unidades municipais
de ensino, realizou melhorias no Sistema Fila

Única – com a liberação
de nova versão –, e aderiu também ao sistema
Google For Education
com implementação de
e-mail institucional para
todos os professores da
rede municipal.
EAD
Foram investidos R$
10,7 mil na elaboração
e impressão de 4. 132

A administração municipal investiu cerca de R$ 15 milhões em obras de reforma de escolas

Cadernos de Atividades
para a Educação Infantil, outros para o Ensino Fundamental e EJA
(Educação de Jovens e
Adultos); oferta de aulas ao vivo pelo Google
Meet para os alunos do
Ensino Fundamental,
Educação Especial e
EJA; revisão do Projeto
Político Pedagógico das
41 unidades educacionais; e reelaboração do
Currículo da Educação
Infantil, Ensino Fundamental e EJA.
A Secretaria de Educação também produziu
e gravou videoaulas
para os alunos de Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Sala de
Recursos Multifunciona l e EJA ; ela bo ro u
portal pedagógico com
as atividades dos três
cadernos para que a comunidade tenha acesso
às atividades digitalizadas que os alunos
receberam impressas;
realizou processo de seleção para coordenador
da UAB de acordo com
edital da CAPES, entidade que também fechou convênio para dar
continuidade à oferta
de cursos de graduação
pela UAB (Universidade Aberta do Brasil).
“Realizamos processo de distribuição de
aulas e ato de remoção
totalmente on-line e

também implantamos
o Programa Merenda
em Casa, com distribuição periódica de kits
de alimentos básicos e
cestas verdes para a
complementação alimentar das crianças da
rede municipal, neste
período em que as aulas presenciais foram
suspensas por conta da
pandemia e as crianças
ficaram sem a merenda
nas unidades de ensino”, explicou a secretária Mauriza.
MAIS EDUCAÇÃO
Para o prefeito Celso
Pozzobom, os investimentos na educação
preparam a estrutura
para um salto de qualidade tanto educacional
quanto no atendimento
aos alunos e nas condições de trabalho dos
professores e demais
servidores. “Essa prioridade vai continuar,
desde a instalação de arcondicionado em todas
as salas de aulas e secretarias, manutenção
constante das nossas
unidades educacionais,
ampliações necessárias
e qualificação contínua dos profissionais.
A educação municipal
vai experimentar uma
nova realidade quando
as aulas presenciais
voltarem”, assegurou o
prefeito.

Presidente sanciona lei que regulamenta repasses do novo Fundeb
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, o projeto de lei que
regulamenta o novo Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb). O texto foi
publicado em edição extra
do Diário Oficial da União,
na noite de sexta-feira (25),
feriado de natal.
Estabelecido pela Emenda Constitucional nº 108/20,
promulgada em agosto, o
Fundeb dependia de uma lei
regulamentando a forma do

repasse dos recursos. Com
as mudanças, o fundo se
torna permanente a partir
de 2021 para financiar a
educação infantil e os ensinos fundamental e médio
nas redes públicas.
O Fundeb é composto de
20% da receita de oito impostos estaduais e municipais,
como ICMS, ITR e IPVA, e
de valores transferidos de
impostos federais. Em 2019,
o fundo custeou R$ 156,3
bilhões para a rede pública.
Com o novo fundo, o
Congresso aumentou a
participação da União no

financiamento da educação básica. A participação
federal passa dos atuais
10% para 23%. O aumento
é escalonado. No ano que
vem, o percentual passa
para 12%. Em 2022, 15%;
em 2023, 17%; em 2024, 19%;
em 2025, 21%; e a partir de
2026, 23%.
“Essa emenda ampliou
a complementação a ser
feita pela União ao Fundo,
deu prioridade à educação
infantil para aplicação dos
recursos, fortaleceu os conselhos para maior fiscalização e controle, valorizou os

profissionais de educação ao
reservar 70% dos recursos
do fundo para pagamento
de sua remuneração, criou
mecanismos para melhoria
de gestão, entre outros aprimoramentos”, informou Secretaria Geral da Presidêcia
da República, em nota.
O texto agora sancionado pelo presidente da República foi aprovado no último
dia 17 de dezembro pela
Câmara dos Deputados. Os
parlamentares chegaram
a incluir uma emenda que
possibilitava a destinação
de 10% dos recursos do

Fundeb para instituições
filantrópicas comunitárias,
confessionais e para educação profissionalizante,
inclusive promovida por
entidades do Sistema S
(Senai e Senac). O trecho, no
entanto, acabou sendo retirado durante a tramitação
no Senado, após pressão
de entidades em defesa da
educação pública e partidos
de oposição.
Os valores alocados pelo
governo federal serão distribuídos para os municípios
que não alcançarem o valor
anual mínimo aplicado por

aluno na educação. O Fundeb permanente adota referência de valor por aluno no
cálculo para distribuição de
recursos da complementação da União.
O texto também traz as
ponderações, a relação com
o número de matrículas e os
indicadores a serem verificados para a distribuição de
recursos, além de detalhar
como se dará o acompanhamento da avaliação,
monitoramento, controle
social, comprovação e fiscalização dos recursos a
serem empregados.
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IIDR-PARANÁ

Mamão torna-se opção de renda para
produtores da região de Umuarama
Umuarama - Com 90%
do mamão consumido na região de Umuarama vindo de
outras localidades, o plantio do fruto está conquistando produtores regionais.
A cultura está inserida em
um projeto de fruticultura
para o Noroeste do Paraná,
que recebe orientação da
Universidade Estadual de
Maringá (UEM) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater
(IDR-Paraná).
Conforme técnicos do
IDR-Paraná, o plantio de
mamão têm apresentado
bons resultados, com produtividade em torno de 70
toneladas/ha, num ciclo
de dois anos. O projeto do
cultivo do fruto começou
com duas experimentais
implantadas com o objetivo de avaliar cultivares e
definir os tratos culturais
que melhor se adaptavam
à região.
Francisco Tominaga,
de Douradina, se interessou pelo mamão depois
de participar de um Dia
de Campo realizado pelo
IDR-Paraná para difundir a
cultura. O produtor aceitou
o desafio de cultivar comercialmente 2,42 ha com o
mamão. Tominaga cultiva
a variedade Belanova F1,
uma planta de porte médio,
até três metros de altura, o
que facilita a colheita. Os
mamoeiros começam a produzir entre oito e dez meses
depois do plantio. Os frutos
chegam a pesar 1,8 kg e têm
boa aceitação no mercado.
No ciclo completo, de dois
anos, o produtor conseguiu
faturar R$ 180.000/ha. Toda
a produção foi vendida
diretamente na região.
Atualmente vinte produtores de municípios da
região de Umuarama estão
plantando mamão. A área
total ocupada pela fruta é
de 18 hectares. Os extensionistas do IDR-Paraná estão
otimistas e acreditam que
a região pode se tornar um
polo da cultura no Paraná.
Expansão
Justamente pensando
na expansão dos plantios,
a administração municipal
de Umuarama lançou o Programa de Desenvolvimento
da Cultura do Mamão. A
prefeitura oferece aos agricultores o preparo do solo,
as mudas e os insumos
para o plantio. Os produtores entram com a mão
de obra e complementam
os insumos necessários
durante o ciclo da cultura.
Cabe ao IDR-Paraná capacitar e prestar assistência
técnica aos interessados.
Os profissionais da UEM/
Campus de Umuarama fazem os ajustes necessários

aos projetos e orientam o
manejo da irrigação dos
plantios.
“Uma das vantagens
para o produtor investir no
cultivo do mamão é que se
trata de produto conhecido
do público consumidor, de
fácil colocação no mercado
e em programas institucionais, como a merenda
escolar”, ressalta o técnico
agrícola Bruno Paschoal do
IDR-Paraná de Ivaté.
Paschoal acompanha
os produtores de mamão e
lembra que a cultura exige
alguns cuidados. As viroses
do mamoeiro, por exemplo,
precisam ser controladas
já que são um problema
que pode comprometer
a produção e não existe
produto específico para o
seu controle. “É preciso
adotar práticas de manejo
para controlar o pulgão, o
principal vetor de viroses.
Uma delas é isolar a área
de cultivo de mamão, com
o plantio de culturas que
sejam atraentes para o
pulgão como a melancia, a
abóbora e o feijão”, informa
o extensionista.

Atualmente vinte produtores de municípios da região de Umuarama eﬆão plantando mamão

MAIS GESTÃO
A Cooperu também teve um papel importante
junto aos produtores de mamão. “A cooperativa
viabiliza, facilita e assegura a comercialização
dos produtores nos programas como a merenda
escolar”, reforça Rafael Meier Mattos, engenheiro agrônomo do IDR-Paraná que assessora a
cooperativa. Com o Mais Gestão a Cooperu está
melhorando a administração de suas atividades
e buscando novos mercados para a produção dos
seus associados. Mattos informou que o trabalho
continua e o próximo desafio é programar a produção dos cooperados para conseguir melhores
preços no mercado.

Conforme técnicos do IDR-Paraná, o plantio de mamão têm apresentado bons resultados,
com produtividade em torno de 70 toneladas/ha, num ciclo de dois anos

COOPERATIVA
A produção de mamão dos produtores da região de Umuarama é
comercializada nos mercados locais
e da região pela Cooperativa dos
Produtores Rurais de Umuarama
(Cooperu). Por enquanto toda a
produção é vendida, via cooperativa,
para programas institucionais como
o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).

Há dois anos a Cooperu participa
do Programa Mais Gestão, da Anater
(Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural), e tem
a assessoria do IDR-Paraná. Nesse
tempo a diretoria fez um levantamento das necessidades dos cooperados,
além de organizar a documentação da
cooperativa.
Os mamoeiros começam a produzir entre oito e dez meses
depois do plantio

Safra de verão no Paraná deve chegar a 24,2 milhões de toneladas
Curitiba - O relatório
mensal do Departamento
de Economia Rural (Deral),
da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, prevê que o Paraná
deve colher 24,2 milhões de
toneladas de grãos na safra
de verão, em uma área de
6,1 milhões de hectares.
Entre os destaques, estão a soja e o milho, cuja
maior parte das lavouras
apresenta condições entre
médias e boas. O pequeno
percentual de condições
ruins se deve à estiagem no
início do plantio, que deixou
o solo mais seco e dificultou a germinação. Mas, de
maneira geral, as chuvas

das últimas semanas têm
contribuído para a recuperação dessas culturas,
segundo o chefe do Deral,
Salatiel Turra. “As chuvas
mais homogêneas no Estado estão beneficiando
especialmente as regiões
com boa concentração de
milho e soja, como o Oeste
e o Sudoeste”, diz.
O milho da segunda
safra apresenta uma estimativa de produção aproximadamente 14% maior
do que na safra anterior,
chegando a 13,4 milhões
de toneladas, em uma área
de 2,3 milhões de hectares.
“Se as condições climáticas
continuarem como estão,

a tendência é que essa
estimativa se concretize, e
poderemos assim ter uma
boa produção de milho”,
explica Turra.
Com relação à soja, segundo as estimativas do
departamento, devem ser
produzidas 20,4 milhões de
toneladas, volume 2% menor que na safra 2019/2020,
mas que é bastante significativo e dentro da média
para o estado.
SOJA - O plantio de soja
já estava concluído e as
chuvas das últimas semanas beneficiaram as lavouras. Atualmente, 77% da
área têm condições boas,
19% médias e 4% ruins. O

relatório deste mês mostra
uma pequena redução na
produção esperada no mês
anterior, de aproximadamente 80 mil toneladas.
MILHO PRIMEIRA SAFRA - Assim como a soja,
a primeira safra de milho, que está no campo, foi
beneficiada pelas chuvas
das últimas semanas. Isso
mantém os números em
patamares de produção
sem grandes oscilações
neste momento, com volume estimado em 3,4 milhões
de toneladas – 2% menor
do que na safra passada,
em uma área de 359 mil
hectares.
MILHO SEGUNDA SA-

FRA - A primeira estimativa dessa safra aponta
para área de 2,3 milhões
de hectares, 2% superior à
da safra anterior. A produção está estimada em 13,4
milhões de toneladas. “Se
esse cenário se confirmar
teremos uma safra relevante no Paraná, que deve
abastecer o mercado”, diz
o técnico do Deral Edmar
Gervásio. Se as estimativas
de área forem confirmadas,
a região Norte do Estado
terá a maior área, com mais
de 800 mil hectares, cerca
de 35% do total, seguida
pelo Oeste, com 30%.
MANDIOCA - A safra da
mandioca chegou ao final e

as condições para colheita
neste período estão boas,
segundo o economista do
Deral Methodio Groxko.
Os preços apresentaram
redução porque muitas
indústrias que utilizam a
fécula estão entrando em
recesso nesse período do
ano.
Os preços da tonelada
estão em R$ 416,00 neste mês, contra R$ 411,00
em dezembro do ano passado. A nova safra deve
iniciar no final de janeiro.
A expectativa é que as indústrias passem a utilizar
mais fécula no próximo
ano, fazendo com que os
preços subam novamente.
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Em clima de revanche, Santos recebe
o Ceará para seguir perto do G-4
Santos (AE) - O Santos
vem de três resultados
ruins seguidos no Brasileirão que o deixaram para
trás na briga pelas primeiras colocações. Somou
apenas um ponto e caiu
para o oitavo lugar. Neste
domingo, às 18h15, com os
titulares de volta na Vila
Belmiro, o time buscará
vingança diante do Ceará,
algoz da Copa do Brasil,
para seguir firme na busca
pelo G-4.
Nas derrotas para Flamengo (4 a 1) e Vasco (1
a 0), Cuca deu descanso a
seus titulares de olho nas
quartas de final da Copa
Libertadores diante do
Grêmio. Apenas no 2 a 2
com o Palmeiras usou força
máxima. Agora, novamente
com força máxima, quer
fechar o ano com o retorno
das vitórias no Brasileirão
antes de encarar o Boca
Juniors.
O adversário não traz
boas recordações aos santistas. Há menos de dois
meses, as equipes se encararam nas oitavas de final
da Copa do Brasil em due-

los de ida e volta e o Santos
não conseguiu anotar um
único gol no Ceará. Ficou
no 0 a 0 na Vila Belmiro e
perdeu por 1 a 0 no Castelão, caindo precocemente.
Com trio ofensivo e promessa de pressão, Cuca
buscará apagar a má impressão daqueles confrontos. Vale lembrar que em
ambos o Santos teve um
jogador expulso. Mas o
que dificultou bastante a
busca pelo resultado foi no
duelo de ida, quando Lucas
Veríssimo levou vermelho
na primeira etapa. Sandry
foi expulso nos acréscimos
do jogo de volta.
Soteldo volta ao time
titular na Vila Belmiro.
A questão é: como meia
ou no ataque ao lado de
Marinho e Kaio Jorge?
Na sua ausência, Sandry entrou bem e foi
destaque nos mata-matas diante do Grêmio
no meio-campo. Cuca
aprovou e pode optar por
sua permanência. Desta
maneira, Lucas Braga
perderia a vaga na frente, com o venezuelano

Internacional quer
explorar má fase do
Bahia em possível
adeus de Abel Braga
Porto Alegre (AE) - O Internacional tropeçou em casa
diante do Bahia no primeiro turno e não quer repetir
os erros contra o rival neste domingo, às 16 horas, na
Arena Fonte Nova, em Salvador. Em possível despedida
do técnico Abel Braga, os gaúchos prometem explorar
a má fase dos oponentes pela manutenção do G-4 do
Brasileirão.
São quatro jogos se invencibilidade sob a direção
de Abel Braga, que reconduziu o time ao G-4, bloco
dos times que vão direto à Copa Libertadores de 2021.
A ideia é ampliar essa série sem tropeços diante de
um rival à beira do descenso, sem treinador efetivo e
afundando na crise.
O Bahia, porém, ainda causa insônia nos gaúchos,
que não conseguiram ingerir o empate do primeiro
turno. Na época, o Inter vencia por 2 a 1 até os 52 do
segundo tempo, quando Clayson empatou de pênalti. O
clube lamenta até hoje ter desperdiçado aqueles dois
pontos.
Recuperá-los em Salvador seria uma bela forma de
homenagear Abel Braga. O técnico aceitou assumir
o time após saída de Eduardo Coudet, até o fim da
temporada. Com a troca da presidência a partir do dia
1º de janeiro, contudo, o comandante não deve mais
permanecer.
Tudo pelo fato de o Inter já ter tudo acertado com
Miguel Ángel Ramirez, ex-Independiente del Valle. Ele
deve ser anunciado na chegada de Paulo Bracks, novo
executivo de futebol, que também assume na virada
do ano, assim como Alessandro Barcellos, eleito no
começo do mês.
Abel terá problemas para escalar a equipe que joga
em Salvador. Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo estão
suspensos. Moisés é jogador do Bahia e não pode atuar
por cláusula contratual. Tirando Cuesta, pode mexer
em todas as demais posições da defesa, já que Rodinei
cumpriu suspensão e está à disposição.
Após cinco meses, Danilo Fernandes ganha nova
chance no gol. Era titular, assim como Zé Gabriel, de
volta à zaga. Heitor e Rodinei disputam vaga na direita
e Uendel entra na esquerda.
Há dez jogos sem anotar gols, Thiago Galhardo
corre o risco de perder a vaga para Yuri Alberto. Caio
e Marcos Guilherme lutam pela vaga de armador.

Domingo
Botafogo X Corinthians
Bahia X Inter
Palmeiras X Bragantino
Santos X Ceará
Athletico PR X Vasco
Grêmio X Atlético GO
sendo recolocado como
atacante.
Na defesa também há
dúvida se Lucas Veríssimo
joga. Depois de "brigar"
com a direção, o Santos
aceitou negociá-lo com o
Benfica e este jogo poderia
ser a despedida. Pará segue
machucado e Madson joga
na lateral-direita.
Ceará contra
o rebaixamento
O Ceará está perto do
grupo que se classifica
para a Copa Libertadores
de 2021, mas o objetivo
principal ainda é escapar
do rebaixamento. Mais um
passo nesta direção poderá
ser dado neste domingo,
quando o time alvinegro vai
até a Vila Belmiro para en-

Santos treina forte para vencer mais um desafio

frentar o Santos, às 18h15,
pela 27ª rodada.
Embalado pela vitória
no Clássico Rei sobre o
Fortaleza, por 2 a 0, no
último final de semana,
o Ceará está no meio da
tabela de classificação,
com 35 pontos. O "número

mágico" para escapar do
rebaixamento é 45.
"Primeiramente, pezinho no chão. Faltam 10 pontos e nossa 1ª meta é essa.
Estamos perto dos 45, mas
óbvio que sonhamos alto.
Conforme chegamos nessa
pontuação, a Sul-Ameri-

cana fica mais palpável.
Sabemos que tem muita
coisa para acontecer, com
times na Copa do Brasil
e na Libertadores, pode
virar um G-8. Quem sabe
possamos pensar numa
pré-Libertadores", indagou
o meia Vina

Sem Cássio, Corinthians visita Botafogo para manter embalo
São Paulo (AE) - Se
antes a luta era para se
distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, agora o
Corinthians já sonha em
conquistar uma vaga na
próxima edição da Copa
Libertadores. Embalado
pela sequência de cinco jogos de invencibilidade, com
três vitórias e dois empates,
o time visita o Botafogo
às 16h deste domingo, no
Engenhão, pela 27ª rodada.
O técnico Vagner Mancini está empolgado com o
momento do Corinthians.
“Estamos mudando de patamar. Duas vitórias nos

dá a chance de encostar no
grupo de cima, espero que
seja para ficar. Todo jogo
é uma luta. Eu acho que
nós temos como obrigação
tentar tudo aquilo que pode
ser feito no campeonato. O
sonho faz parte de todos os
trabalhos.”
Vagner Mancini foi contratado em outubro e conseguiu melhorar o rendimento
da equipe. Apesar de admitir que a luta agora é por
uma vaga na Libertadores,
o treinador prega cautela.
“Superação é a grande chave da mudança do
Corinthians. Não posso
ficar eufórico. Futebol é

para cima, mas é para baixo também. Consciência,
cabeça tranquila, buscar
evolução jogo a jogo. Pés
no chão para proporcionar
ao torcedor grandes jogos.
Acho que o Corinthians
vai pensar diferente no
campeonato. Essa é minha
opinião, mas é fundamental
seguir jogando bem.”
O Corinthians ainda não
poderá contar com Cássio,
que sofreu uma pancada
na cabeça durante a vitória
sobre o Goiás, na última
segunda-feira, e ficou dois
dias em observação no hospital. Cumprindo o protocolo de concussão, o goleiro

deve voltar aos treinos na
segunda-feira, uma semana
após o choque.
O outro desfalque é o zagueiro Bruno Méndez. O disputa pela vaga do uruguaio
é entre Marllon e Jemerson,
que vive a expectativa de
estrear pelo Corinthians.
Ele foi contratado no início
de novembro, mas contraiu
o novo coronavírus e depois
viu a dupla de zaga formada
por Bruno Méndez e Gil
crescer. Para o jogo deste
domingo, o meio-campo
corintiano também pode ter
mudança, já que o volante
Cantillo está recuperado de
desconforto muscular.

Com “zaga ideal”, Athletico-PR Grêmio usa time reserva
encara Vasco para se afastar contra o Atlético-GO de
olho na volta da Copa do Brasil
da zona da degola
Curitiba (AE) - O técnico
Paulo Autuori deverá promover contra o Vasco, neste domingo, às 18h15, na Arena da
Baixada, pela 27ª rodada do
Campeonato Brasileiro, a dupla defensiva que considera
ideal no Athletico-PR. Thiago
Heleno voltou de suspensão,
enquanto Pedro Henrique se
recuperou de lesão.
No entanto, Zé Ivaldo, que
teve boas apresentações na
ausência de Pedro Henrique,
corre por fora na briga por
uma vaga entre os titulares.
Já Aguilar ficará como opção
no banco de reservas. De
resto, Paulo Autuori indicou,
durante os treinamentos,
que a equipe será a mesma
que venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0.

O clube, que vem fazendo
um campeonato de altos e
baixos, viu o clima piorar
no vestiário após declarações do empresário do meia
Jorginho, que criticou o
Athletico nas redes sociais.
O atleta não vem sendo
aproveitado pelo técnico
Paulo Autuori.
"O campeonato está muito assim. Todas as equipes
oscilando muito Algumas
conseguem uma regularidade e depois voltam a cair.
Tanto no meio, quanto em
cima e na parte de baixo. É
normal por tudo aquilo que
tem sido este ano. Mas vamos seguir nos empenhando
ao máximo para melhorar
nossa qualificação", avalia
Paulo Autuori.

Porto Alegre (AE) - A
Copa do Brasil é a única
chance de título para o Grêmio na temporada. E não sai
da cabeça do técnico Renato
Gaúcho. A ponto de o treinador não escalar nenhum
titular neste domingo, às
20h30, diante do AtléticoGO, na Arena do Grêmio. Os
reservas terão a missão de
manter a invencibilidade da
equipe no Brasileirão.
Mesmo iniciando a rodada na quinta colocação e colado no rival Internacional
na disputa pelo G-4, Renato
Gaúcho não quer perder
peças importantes para o
confronto de volta diante do
São Paulo, na quarta-feira.
Até o goleiro Vanderlei vai
descansar.

São 11 partidas sem derrota do Grêmio no Brasileirão. Mas, com escalação
alternativa nas duas últimas
rodadas, foram dois empates frustrantes diante do
então lanterna Goiás, por
0 a 0, e do ameaçado Sport,
por 1 a 1. O último custou a
vaga no G-4.
Mesmo com os reservas
não ganhando, Renato Gaúcho dará novo voto de confiança ao time. Pela necessidade de poupar os titulares e
também para ganhar opções
para o duelo do Morumbi,
no qual atuará pelo empate.
Ferreira, que entrou e fez a
jogada do triunfo por 1 a 0
sobre o São Paulo, é a grande
incógnita na escalação frente os goianos.

Preocupado com desgaste físico, Palmeiras enfrenta Red Bull Bragantino
São Paulo (AE) - Preocupado com a parte física
dos jogadores e de olho
na semifinal da Copa do
Brasil, o Palmeiras recebe
o Red Bull Bragantino
neste domingo, às 18h15,
no Allianz Parque, pela
27ª rodada do Campeonato
Brasileiro. A equipe alviverde busca se manter na
zona de classificação para
a próxima edição da Copa
Libertadores.
O Palmeiras pode contar com uma escalação
alternativa. Na última

quarta-feira, contra o
América-MG, pela ida da
semifinal da Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira
poupou o zagueiro Luan e
o lateral-esquerdo Viña.
O time enfrenta uma maratona de jogos, porque
também está na semifinal
da Copa Libertadores.
“Temos o calendário
congestionado, a pandemia
obrigou ter jogo atrás de
jogo, sem descansar, temos
de nos sacrificar, não dá
para descansar”, diz o
treinador, que analisa com

o departamento médico do
clube o nível de desgaste
dos jogadores para saber
com quem poderá contar
na partida deste domingo.
O treinador estuda não
utilizar todos os titulares diante do Bragantino.
Pode deixar Marcos Rocha,
Gustavo Gómez, Zé Rafael,
Rafael Veiga e Rony, por
exemplo, de fora da visita
a Bragança Paulista.
Recuperado de lesão, o
jovem volante Patrick de
Paula pode ser utilizado
para ganhar ritmo de jogo,

assim como o atacante Luiz
Adriano, que só entrou no
segundo tempo diante dos
mineiros. Abel já adiantou
que o Palmeiras “não joga
com apenas 11 jogadores”,
e promete rodar o elenco.
Na quarta-feira o Palmeiras visita o América
-MG, no Independência,
necessitando de uma vitória para ir à decisão. A
ordem é não depender das
cobranças de pênaltis.
E, para isso, o treinador
espera contar com suas
principais peças “descan-

sadas”
Red Bull Bragantino
busca reabilitação
O Red Bull Bragantino
enfrentará o Palmeiras
com dois desfalques. Lucas
Evangelista e Helinho seguem vetados pelo departamento médico. Com estas
baixas, o técnico Maurício
Barbieri deverá repetir a
escalação com a qual perdeu para o Athletico-PR,
por 1 a 0.
O treinador, durante
os treinamentos, ensaiou
algumas mudanças. Ma-

theus Jesus foi testado
na vaga de Ramires, enquanto Thonny Anderson
chegou a realizar algumas
atividades no lugar de
Bruno Tubarão. Maurício
Barbieri, no entanto, optou
pelo mistério e não quis
antecipar a equipe que
entrará em campo.
Outros nomes também
poderão aparecer entre os
titulares, caso de Hurtado,
Alerrandro e Morato, mas
a tendência é que todos
sejam opções de Barbieri
para o decorrer da partida.
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Homenagem a Ivete Sangalo

Há 48 anos, em Juazeiro, na Bahia, nascia aquela que
viria a se tornar uma das maiores artistas da música
popular brasileira. Com o sucesso de uma carreira bem
construída e o reconhecimento de um país, Ivete Maria
Dias de Sangalo virou apenas Ivete Sangalo, sinônimo de
talento, Carnaval, carisma e boa música, dentro e fora do
território nacional. Em seus mais de 25 anos de carreira,
primeiro como vocalista da “Banda Eva” para depois
seguir os seus próprios passos, a cantora conquistou
uma legião de fãs com a sua voz potente, a sua energia e
o seu jeito sincero e extrovertido, tipicamente brasileiro.
Em um ano repleto de grandes desafios, Fausto Silva
homenageia no “Troféu Mario Lago 2020” a baiana Ivete
Sangalo, pela sua contribuição artística e conexão com o
público brasileiro. A artista recebe o reconhecimento de
Irene Ravache e Ney Latorraca, os homenageados de 2019,
que participam do programa virtualmente. A entrega do
prêmio acontece no “Domingão do Faustão” de hoje, que
marca o último programa do ano.

Jogo do Dinheiro

(Money Monster) 22h50, na Globo, EUA, 2016. Direção
de Jodie Foster. Com Caitriona Balfe, George Clooney, Jack
O'connell, Julia Roberts. Lee apresenta um programa onde
dá dicas sobre o mercado financeiro. Um desconhecido
invade o programa e obriga Lee a vestir um colete repleto
de explosivos.

Aumentando a família

Milena Toscano e Pedro Ozores anunciaram que serão
papais novamente. O casal que já tem o João Pedro, de
dois anos, usou uma rede social para mostrar o resultado
do teste de gravidez aos seguidores. Felicidades à família.

Café na cama

Alexandre Pato preparou comemoração surpresa para
Rebeca Abravanel pelo seu aniversário de 40 anos. O atacante preparou um café da manhã, com direito a buquê
de flores.

No remake

Marcos Palmeira foi o escolhido para ser o protagonista
José Leôncio, no remake de “Pantanal” que será produzido
em 2022. Vale lembrar que o ator esteve na versão original do folhetim nos anos de 1990, interpretando Tadeu. E
ainda sobre a novela, José Leôncio foi vivido pelo saudoso
Cláudio Marzo.

Ensaio com os
ﬁlhos

Simaria não gosta de
mostrar sua vida pessoal,
mas posou para um ensaio
fotográfico ao lado dos filhos, Giovanna e Pawel,
de 8 e 5 anos. Eles foram
clicados na casa da família e
a cantora enfatizou que fez
a fotos para homenagear a
união familiar tão importante nos dias em que estamos
vivendo.

1) Bruna Linzmeyer
interpretou a personagem Leila em qualz
dessas produções?
a) “Amor à Vida”
b) “Insensato Coração”
c) “Meu Pedacinho
de Chão”
d) “A Regra do Jogo”
2) Quem interpretou Maria Machadão no remake
de “Gabriela”, produzido em 2012?
a) Giovanna Lancelotti
b) Gisele Fróes
c) Ivete Sangalo
d) Giovanna Antonelli
3) A novela é “Boogie Oogie”. Quem fez o personagem Rafael?
a) Marco Pigossi
b) Rodrigo Simas
c) Bruno Garcia
d) José Loreto
4) Qual desses filmes teve a participação da atriz
Deborah Secco?
a) “O Auto da Compadecida”
b) “Eles Não Usam Black Tie”
c) “Meu Tio Matou Um Cara”
d) “A Casa da Mãe Joana”
5) Qual desses atores interpretou o Lance, em “Pé
Na Jaca”?
a) Murilo Benício
b) Ricardo Tozzi
c) Humberto Martins
d) Marcos Pasquim
(Respostas: 1-b / 2-c / 3-a / 4-c / 5-d)

Godzilla

(Godzilla) 13h40, na Globo, EUA, 2014. Direção de Gareth
Edwards. Com Aaron Tylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken
Watanabe, Elizabeth Olsen, Sally Hawkins, Juliette Binoche.
Joe Brody criou o filho sozinho após a morte da esposa.
Ford Brody, agora adulto, é soldado e luta para salvar a
população mundial do gigantesco Godzilla.

Godzilla

(Godzilla) 13h15, na Record, EUA, 1998. Direção
de Roland Emmerich. Com Mattew Broderick, Jean
Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael
Lerner. Quando um réptil gigante surge em direção a
Nova York, provocando destruição por onde passa, um
cientista e aliados entram em ação para tentar contê-lo.

Programas especiais

A Band exibe hoje à noite duas atrações especiais. Um programa sobre a trajetória do ídolo
argentino Maradona vai ao ar a partir das 20 horas,
com apresentação de Paloma Tocci. Em seguida
a emissora exibe o especial “Datena # Um Novo
Olhar”, às 21 horas. A atração comandada por José
Luiz Datena reunirá as boas notícias do ano.

Filmes
Filmes – 27/12/2020
(A programação de filmes está sujeita à alterações
sem aviso prévio)
Godzilla
(Godzilla) 13h40, na Globo, EUA, 2014. Direção de
Gareth Edwards. Com Aaron Tylor-Johnson, Bryan
Cranston, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Sally Hawkins, Juliette Binoche.
Joe Brody criou o filho sozinho após a morte da
esposa. Ford Brody, agora adulto, é soldado e luta para
salvar a população mundial do gigantesco Godzilla.
Godzilla
(Godzilla) 13h15, na Record, EUA, 1998. Direção de
Roland Emmerich. Com Mattew Broderick, Jean Reno,
Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner.
Quando um réptil gigante surge em direção a Nova York,
provocando destruição por onde passa, um cientista e
aliados entram em ação para tentar contê-lo.
Jogo do Dinheiro
(Money Monster) 22h50, na Globo, EUA, 2016. Direção de Jodie Foster. Com Caitriona Balfe, George
Clooney, Jack O'connell, Julia Roberts. Lee apresenta
um programa onde dá dicas sobre o mercado financeiro.
Um desconhecido invade o programa e obriga Lee a
vestir um colete repleto de explosivos.
A Família
(Malavita - Aka The Family) 00h20, na Globo, EUA/
França, 2013. Direção de Luc Besson. Com Dianna
Agron, John D'leo, Tommy Lee Jones, Robert De Niro,
Jimmy Palumbo, Michelle Pfeiffer. Após entrar para o
programa de proteção à testemunha, uma família ítalo
americana ligada à máfia é transferida para a França,
mas não perde os velhos hábitos.
Never Back Down: No Surrender
(Never Back Down: No Surrender) 02h20, na Globo,
EUA, 2016. Direção de Michael Jai White. Com Josh
Barnett, Esai Morales, Gillian White, Michael Jai White.
O ex-campeão do MMA Case Walker se recusou a entrar
numa nova liga, que é a favor do uso de anabolizantes,
e está fora dos holofotes há um bom tempo.

De bem com a vida

Maurício Mattar tem 56
anos de idade e costuma
dizer que o tempo só lhe
trouxe boas coisas, entre
elas a maturidade, e que por
isso convive muito bem com
a ideia de ter vivido mais de
meio século.

Ironia do destino

Aos 22 anos, Walt Disney,
o pai do Mickey, foi demitido de um jornal por não
ser criativo o suficiente.
Pode ser que isso serviu de
impulso para ele criar os
personagens mais famosos
do imaginário infantil.

Sincera

Em uma entrevista, a
cantora americana Christina Aguillera abriu seu coração e explicou porque não
gosta de namorar pessoas
famosas. “Eu tive oportunidades, mas não faz o meu
estilo. Só consigo suportar
uma celebridade na relação,
que sou eu”. E está dito!

Áries
Para toda ação há uma reação, e
sendo assim, é bom que eﬆeja preparado para os resultados de tudo
que efetivar agora, pois, mais tarde,
poderá sofrer e sentir-se injuﬆiçado.
Touro
Seja cauteloso e muito paciente. Ótimo dia para esclarecer fatos e colocar
em ordem os relacionamentos, tanto
com amigos e parentes, quanto com
colegas. Seja sempre sincero.

Libra
Procure agir com desprendimento
em um fato repentino que possa
forçar uma mudança de planos. Seu
coração tem tudo para ser muito feliz,
baﬆa você permitir que isso aconteça.
Escorpião
Aproveite as chances e as novidades
que surgirem agora, não desperdiçando a chance de unir a sabedoria e o
conhecimento a novos desafios que
poderão aparecer em seu caminho.

Gêmeos
O dia é marcado por um diferencial
onde os preconceitos serão banidos
e você poderá lutar por um mundo
mais igualitário e fraterno. Tente
fazer o bem para o maior número de
pessoas possíveis.

Sagitário
Se tiver dificuldades de se organizar
e de dar conta de todas as coisas que
deseja, não prometa mais do que pode
cumprir. Evite falar das pessoas sem
conhecê-las melhor.

Câncer
Aproveite o momento para reﬆabelecer a ligação com pessoas que
vivem em outros Eﬆados ou num
país diﬆante, pois terá boas novas e
se sentirá muito satisfeito com isso.

Capricórnio
Relacionamentos poderão ser de
altos e baixos, pois não vai conseguir
filtrar o que pensa, dizendo o que vier
à mente. Esse excesso de franqueza
poderá soar como má educação.

Leão
Se abra para os sentimentos, se
abra para a vida, se tornando assim, mais atuante em sua relação,
conseguindo expor o que pensa
e sente. O tempo é de liberdade.
Virgem
Compreendendo melhor a si mesmo,
você poderá adquirir mais segurança
emocional. Curta seu amor e passe
alguns momentos com a família. Tenha um objetivo a seguir para ser feliz.

Aquário
Sair de dentro de si e partilhar sua
vida com os outros poderá ser muito
bom para o seu crescimento, pois irá
perceber que determinados aspectos
acontecem também com seu vizinho.
Peixes
Eﬆe é um bom momento para aprofundar os seus laços de amizade.
Cuidado em agir sem pensar. Analise
melhor as condições para não se
enganar e ter prejuízos.

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, doMingo e segUndA-feiRA, 27 e 28 de dezembro de 2020

Publicações legais
PREFEITURA mUnIcIPAl dE AlTonIA

Estado do Paraná
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº54/2.020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº206/2.020
TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, CLAUDENIR GERVASONE, no uso de suas atribuições
legais e com base no inciso VIII do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93. Autoriza a DISPENSA DE LICITAÇÃO, solicitada pela
SECRETARIA DE FINANÇAS, no “ para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos
ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado
no mercado” Autoriza a DISPENSA DE LICITAÇÃO, solicitada pela Secretaria de Finanças, para Contratação de
Empresa para processamento da Folha de pagamento de servidores ativos, da administração direta do poder
Executivo do Município de Altônia Estado do Paraná, bem como centralização da arrecadação dos tributos cobrados
pelo município com a empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL inscrito no CNPJ sob nº. 000.360.305/0001-04, com
sede à Av. SBS, quadra 04, bloco A, lotes 03 e 04- Presi/Gecol, 21º Andar, Asa Sul – CEP:70.092-900, na cidade de
Brasília, Distrito Federal., no valor total de R$ 500.0000,00 (Quinhentos mil reais)
O prazo máximo para o pagamento da referida quantia é de até 30 (trinta) dias a contar da publicação do Extrato do
Contrato na Imprensa Oficial.
Altônia, 23 de dezembro de 2020.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Decreto Nº 284/2020

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 012/2020
Dispõe sobre as restrições para a realização das Sessões Solenes de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito
para o mandato de 2021 a 2024.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, usando suas legais
atribuições;
CONSIDERANDO, a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo
coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO, o disposto no Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento do novo coronavírus, bem como o contido no artigo 4º, inciso II, Decreto Municipal nº 162/2022;
CONSIDERANDO, que a indicação primordial é de que toda a população permaneça em seus lares, em estado de
quarentena, com vistas a prevenir a transmissão e/ou contágio do coronavírus;
CONSIDERANDO, que nas últimas semanas houve um aumento considerável no número de casos de infecção de
covid-19 em nossa Regional de Saúde, o que ensejou a falta de leitos de UTI em hospitais locais, bem como a tomada
de novas medidas de isolamento pelos Prefeitos de todos os municípios vizinhos;
RESOLVE:
Art. 1º A Sessão de Instalação e Posse dos Vereadores eleitos, bem como a Sessão Solene de Posse do Prefeito e
Vice-prefeito que serão realizadas nos dias 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021, respectivamente, na
sede desta Câmara Municipal, deverão ocorrer com restrição de acesso ao público, sendo permitida a lotação de 30%
da capacidade máxima do recinto.
Parágrafo primeiro. O recinto desta Casa de Leis possui capacidade máxima de 109 assentos, mais 09 cadeiras para
os vereadores, totalizando 114 lugares, sendo permitida, portanto, a presença de apenas 34 pessoas.
Parágrafo segundo. Cada vereador eleito poderá convidar apenas e tão somente 03 (três) pessoas para participar da
sessão solene de instalação e posse, ficando autorizada a presença dos servidores da Casa, bem como do pessoal
de filmagem e/ou sonorização, se houver.
Parágrafo terceiro. No dia da realização da sessão de posse do Prefeito e Vice-prefeito, o limite imposto no caput
será mantido.
Art. 2º Os presentes deverão obedecer o máximo distanciamento possível, especificamente em relação aos assentos
contidos, obedecendo as proibições, utilizando máscaras, fazendo uso do álcool em gel, bem como cumprindo todas
as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do COVID-19.
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de dezembro de 2020.
Miguel Arcanjo dos Santos
Presidente
Liomar Mendes Lisboa
Vice-presidente
Rubens Eugênio dos Santos
Valtair Terceiro Chamorro
1º Secretário
2º Secretário

câmARA mUnIcIPAl dE IcARAImA

Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional suplementar no
Orçamento Programa de 2020, aprovado pela Lei Municipal
91/2019 de 11 de dezembro de 2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional
suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 443.612,79 (quatrocentos e quarenta e três
mil seiscentos e doze reais e setenta e nove centavos), destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
Suplementação

R$ 8.462,80

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.002.15.452.0009.2.016 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
R$ 840,86
05.004.15.451.0012.1.016 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO
PERIMETRO
URBANO
4.4.90.51.00.00 OBRAS
E INSTALAÇÕES
41603 Operações de Crédito Internas - Contratos

R$ 168.871,62

05.007.26.782.0012.2.022 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

R$ 149.982,18

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

R$ 11.023,89

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO
10.003.11.334.0471.2.066 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

R$ 443.612,79

Receita: 1.7.1.8.99.11.99.010000 Fonte: 3

0,00

Valor Suplementado
14.953,46
14.953,46

- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito

R$ 1.030.845,18
1.094,75
R$ 1.094,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
Resumo por Fonte
Valor Suplementado
1.094,75
Total

Artigo 2º

1.094,75

- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 26 de novembro de 2020.

TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito

câmARA mUnIcIPAl dE UmUARAmA

R$ 13.000,00

06.001.12.365.0190.2.032
3.1.90.11.00.00
103

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 35.000,00

3.1.90.13.00.00
103

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 7.500,00

07
07.001.10.301.0014.1.031
4.4.90.52.00.00
01303

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saúde 15% - CC 6933-7

R$ 4.274,50

07.001.10.301.0014.2.041
3.3.90.30.00.00
497

PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO CC 010-1
MATERIAL DE CONSUMO
PROGRAMA VIGIASUS CTA 19-5 INVESTIMENTO E 01

R$ 3.882,96

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA VIGIASUS CTA 19-5 INVESTIMENTO E 01

R$ 1.100,00

3.3.90.39.00.00
497
07.001.10.301.0014.2.044

Estado do Paraná
DECRETO LEGISLATIVO Nº 37/2020
Outorga Título de Cidadão Honorário de
Umuarama a Márcio Fernandes Nunes.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica outorgado Título de Cidadão Honorário de Umuarama a Márcio Fernandes Nunes, pelos relevantes
serviços prestados à coletividade.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 23 de dezembro de 2020.
Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”
Presidente
Mateus Barreto de Oliveira
1º Secretário

3.1.90.11.00.00
01303

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE - EC 29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saúde 15% - CC 6933-7
R$ 220.000,00

3.3.90.39.00.00
01303

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saúde 15% - CC 6933-7

R$ 155.000,00

07.001.10.301.0014.2.045
3.1.71.70.00.00
01303

TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Saúde 15% - CC 6933-7

R$ 7.000,00

3.3.71.70.00.00
01303

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Saúde 15% - CC 6933-7

R$ 13.000,00

INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO HOSPSUS
MATERIAL DE CONSUMO
BLOCO DAS AÇÕES DE CUSTEIO ESTADUAL CC 0000

R$ 50.000,00

07.001.10.301.0014.2.114
3.3.90.30.00.00
2494

R$ 1.129,44
R$ 949.091,90

GOVERNO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

R$ 4.820,00
R$ 3.000,00

Estado do Paraná

3.3.90.40.00.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA
JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
R$ 3.000,00

03
03.001.04.122.0019.2.007
3.3.90.30.00.00
01000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

R$ 20.000,00

04
04.001.28.843.0019.1.009
4.6.90.71.00.00
01000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

R$ 85.000,00

05
05.007.26.782.0012.2.022
3.3.90.47.00.00
01000

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
R$ 7.000,00

05.008.17.512.0004.2.023
3.3.90.40.00.00
01000

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA
JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
R$ 4.995,00

06
06.001.12.122.0006.2.024
3.1.90.11.00.00
103

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3
R$ 6.000,00

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional
suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 510.266,75 (quinhentos e dez mil duzentos
e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
Suplementação
04
04.003.04.123.0019.2.013
3.3.90.93.00.00
816

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CONVENIO 932-2017-SEDU SIT 34448 - CONTA 11678-5

07
07.001.10.301.0014.1.031
4.4.90.52.00.00
1518

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
BLOCO DAS DE INVESTIMENTO ESTADUAL CTA 0000

07.001.10.301.0014.2.034
3.3.90.30.00.00
494

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXO
MATERIAL DE CONSUMO
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fed

07.001.10.301.0014.2.040
3.3.90.39.00.00
494

VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSOS FEDERAL - CC 7176-5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fed

09
09.001.27.811.0016.1.042
4.4.90.51.00.00
809

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONVENIO CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA GINÁSIO DE ESP

R$ 88,45

Total Vinculado:

510.266,75

Total Ordinário:

0,00

3.3.90.30.00.00
103

MATERIAL DE CONSUMO
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 10.000,00

3.3.90.39.00.00
103

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 10.000,00

06.001.12.122.0006.2.025
3.3.90.14.00.00
103

01107

Salário Educação - CC 5054-7

R$ 10.000,00

R$ 56.331,59
06.001.12.361.0006.2.027
3.1.90.11.00.00
102

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FUNDEB 40% - CONTA CORRENTE 11850-8 e 8397-6

R$ 240.000,00

R$ 420.000,00
3.1.90.13.00.00
102

R$ 4.000,00

06.001.12.361.0006.2.029

R$ 29.846,71
R$ 510.266,75

Valor Suplementado
29.846,71
29.846,71

- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito

câmARA mUnIcIPAl dE UmUARAmA

Estado do Paraná
DECRETO LEGISLATIVO Nº 38/2020
Denomina via pública no Município de Umuarama, Estado do Paraná.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica denominada de Rua Miguel Real a atual Rua Projetada “2”, localizada no Jardim Real, no Município de Umuarama, Estado do Paraná.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 23 de dezembro de 2020.
Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”
Presidente
Mateus Barreto de Oliveira
1º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/2020
Denomina via pública no Município de Umuarama, Estado do Paraná.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica denominada de Rua Daniel Marques Mendonça a atual Rua Projetada “B”, localizada no Parque Portugal, no Município de Umuarama,
Estado do Paraná.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 23 de dezembro de 2020.
Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”
Presidente
Mateus Barreto de Oliveira
1º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 40/2020
Denomina via pública no Município de Umuarama, Estado do Paraná.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica denominada de Rua Manoel Marques de Mendonça a atual Rua Projetada “D”, localizada no Parque Portugal, no Município de
Umuarama, Estado do Paraná.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 23 de dezembro de 2020.
Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”
Presidente
Mateus Barreto de Oliveira
1º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 41/2020
Denomina via pública no Município de Umuarama, Estado do Paraná.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica denominada de Rua Helena Rosa a atual Rua Projetada “A”, localizada no Parque Ilha da Madeira, no Município de Umuarama,
Estado do Paraná.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 23 de dezembro de 2020.
Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”
Presidente
Mateus Barreto de Oliveira
1º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 42/2020
Denomina via pública no Município de Umuarama, Estado do Paraná.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica denominada de Rua Laurindo Marques Mendonça a atual Rua Projetada “B”, localizada no Parque Ilha da Madeira, no Município de
Umuarama, Estado do Paraná.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 23 de dezembro de 2020.
Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”
Presidente
Mateus Barreto de Oliveira
1º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 43/2020
Outorga Título de Cidadão Honorário de Umuarama ao Senhor Orlando Pessuti.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica outorgado Título de Cidadão Honorário de Umuarama ao Senhor Orlando Pessuti, pelos relevantes serviços prestados à coletividade.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 23 de dezembro de 2020.
Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”
Presidente
Mateus Barreto de Oliveira
1º Secretário

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB 40% - CONTA CORRENTE 11850-8 e 8397-6

R$ 47.400,00

3.3.90.33.00.00
103

ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR
CONSTITUCIONAL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

3.3.90.36.00.00
103

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

3.3.90.40.00.00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA
JURÍDICA
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3
R$ 16.000,00

103

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 4.995,00
R$ 35.000,00

R$ 4.995,00

06.001.12.361.0006.2.030
3.3.90.36.00.00
104

ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FUNDEB 25% CONTA CORRENTE 11861-3 e 5494-1

R$ 13.000,00

06.001.12.361.0006.2.031
3.3.90.39.00.00
103

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 15.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 10.000,00

3.3.90.47.00.00
103

Artigo 2º

R$ 3.000,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA

Estado
do Paraná
JURÍDICA

3.3.90.93.00.00
103

Descrição
Estado
do Paraná
CONVENIO
CONSTRUÇÃO
2ª ETAPA GINÁSIO DE ESPORTES
Total

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

3.3.90.40.00.00

R$ 429.750,00

Total da Receita:

Estado do Paraná

R$ 9.990,00

ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB 25% CONTA CORRENTE 11861-3 e 5494-1

06.001.12.365.0190.2.032
3.1.90.13.00.00
101

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB 60% - CONTA CORRENTE 11851-6 e 8396-8

R$ 3.000,00

06.001.12.367.0006.2.033
3.3.50.43.00.00
103

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 9.000,00

3.3.90.30.00.00
103

MATERIAL DE CONSUMO
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

R$ 13.500,00

R$ 0,43

Receita: 1.7.1.8.99.11.99.010000 Fonte: 3

Descrição
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

3.3.90.39.00.00
103

MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Resumo porDE
Fonte
PREFEITURA MUNICIPAL
TUNEIRAS DO OESTE

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.001.20.608.0078.2.069 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À
EMATER
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
R$ 1.094,75

R$ 47.400,00

06.001.12.361.0006.2.030
3.3.90.39.00.00
104

Paço Municipal, 3 de novembro de 2020.

CONTRATO DE REPASSE Nº 893359-2019 - PAVIMENTA

FUNDEB 60% - CONTA CORRENTE 11851-6 e 8396-8
ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR
CONSTITUCIONAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

3.3.90.30.00.00
01000

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Fonte
3

101
06.001.12.361.0006.2.029

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Decreto Nº 285/2020

Fonte
809

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.004.15.451.0012.1.016 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO
PERIMETRO
URBANO
4.4.90.51.00.00 OBRAS
E INSTALAÇÕES
41603 Operações de Crédito Internas - Contratos
R$ 600.000,00

R$ 243.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02
02.003.02.062.0019.2.004
3.3.90.14.00.00
01000

Suplementação

0,00

3.1.90.13.00.00

01000

Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional suplementar no
Orçamento Programa de 2020, aprovado pela Lei Municipal
91/2019 de 11 de dezembro de 2019.

430.845,18

R$ 10.000,00

Redução

Total Suplementação:

Total Ordinário:

MATERIAL DE CONSUMO
Salário Educação - CC 5054-7

Artigo 2º - Para cobertura total de que se trata o Artigo 1º, fica o Poder
Executivo autorizado a utilizar os recurso definidos no artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Decreto Nº 287/2020

Total Vinculado:

R$ 12.500,00

3.3.90.30.00.00
01107

Paço Municipal, 3 de novembro de 2020.

mUnIcIPIo dE PéRolA

Total Suplementação:

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

Total Suplementação:

Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional suplementar no
Orçamento Programa de 2020, aprovado pela Lei Municipal
91/2019 de 11 de dezembro de 2019.

824

R$ 72.500,00

3.1.90.13.00.00
103

08 PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
MUNICIPAL
DE TUNEIRAS
DO OESTE
08.001.08.244.0005.2.104 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
BL-GBF-FNAS-FMAS
Estado
do -Paraná
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
940 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 444/2020
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: BAURU/ SP
SAÍDA: 23/12/2020 ás 23:00 horas
RETORNO: 24/12/2020 ás 23:00 horas
Pagamento de diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 438,81
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO E OITENTA E UM CENTAVOS) como reembolso de despesas de viagem
realizada até o município de BAURU- SP, para transportar paciente para fins de tratamento médico.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
CARLOS JOSÉ DE MORAIS

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS
04.003.04.123.0019.2.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
816 CONVENIO 932-2017-SEDU SIT 34448 - CONTA 11678-5

R$ 7.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3

Resumo por Fonte

PREFEITURA mUnIcIPAl dE mARIlUz

Decreta:

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

06
06.001.12.122.0006.2.025
3.1.90.11.00.00
103

274.741,17

Descrição
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

R$ 20.000,00

3.3.90.39.00.00
01000

14.953,46
R$ 14.953,46

Total da Receita:

PREFEITURA mUnIcIPAl dE mARIlUz

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional
suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.030.845,18 (um milhão e trinta mil
oitocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
R$ 4.995,00

R$ 11.098,40

Total Suplementação:

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 443/2020
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: PONTA GROSSA/ Pr
SAÍDA: 23/12/2020 ás 12:00 horas
RETORNO: 24/12/2020 ás 12:00 horas
Pagamento de DIÁRIA conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até
o município de PONTA GROSSA- Pr, para transportar paciente para fins de tratamento médico.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
ANDRÉ LUIZ FERNANDES

Estado do Paraná

05
05.008.17.512.0004.2.023
3.3.90.30.00.00
01000

R$ 500,00

08.001.08.244.0005.2.104 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA - BL-GBF-FNAS-FMAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31022 Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -

Fonte
3

R$ 500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

R$ 4.000,00

Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -

Total Ordinário:

R$ 10.320,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Estado do Paraná

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Vinculado:

GOVERNO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

03
03.001.04.122.0019.2.007
3.3.90.39.00.00
01000

R$ 32.218,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001.08.244.0005.2.103 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO BÁSICA - BL-PSB-FNAS (PAIF E
SCFV) - FMAS
3.1.90.11.00.00
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
- PESSOAL
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEFIXAS
TUNEIRAS
DOCIVIL
OESTE
31022 Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS R$ 7.000,00

Artigo 2º

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

02
02.003.02.062.0019.2.004
3.1.90.11.00.00
01000

06.001.12.361.0006.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
TUNEIRAS
OESTE
3.1.90.11.00.00 PREFEITURA
VENCIMENTOS MUNICIPAL
E VANTAGENSDE
FIXAS
- PESSOALDO
CIVIL
101 FUNDEB 60% - CONTA CORRENTE 11851-6 e 8396-8

Total

Estado do Paraná
DECRETO 421/2020
Súmula: Cria um distintivo do cargo de Prefeito Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica criado o distintivo para o cargo de Prefeito Municipal.
§ 1º - Como distintivo de seu cargo o Prefeito de Pérola usará, a tiracolo, da direita para a esquerda, uma faixa com
as cores municipais, ostentando o Brasão de Armas do Município.
§ 2º - A faixa, cuja largura será de 15 centímetros, terminará em franjas de 10 centímetros de largo.
Art. 2º - O distintivo de que trata este decreto, o Prefeito eleito do Município de Pérola receberá no ato de ser
empossado no seu cargo logo depois de fazer a afirmação constitucional, das mãos do Prefeito antecessor, conforme
a posse se verificar perante este poder.
Parágrafo Único - Fica isento da formalidade prescrita neste artigo o Prefeito que decretar o presente ato, o qual usará
desde logo a insígnia que ele cria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Gentil Scalco, aos 23 dias do mês de dezembro de 2020.
Darlan Scalco
Prefeito Municipal

Suplementação

R$ 49.615,04

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.001.10.122.0013.2.119 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
24 Auxilio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para
e
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
31019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cor

31022

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional
suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 949.091,90 (novecentos e quarenta e nove
mil e noventa e um reais e noventa centavos), destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):

3.1.90.13.00.00
01000

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
03.001.04.122.0019.2.007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

Estado do Paraná

Estado do Paraná
PORTARIA N° 021/2020
SÚMULA: Dispõe sobre a Solenidade de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice- Prefeito eleitos para a Legislatura
2021/2024, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 24 e 49 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, que estabelece
que a Solenidade de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, será realizada no dia 1º de janeiro do ano
subsequente à eleição, às 9h00min, em Sessão Preparatória;
CONSIDERANDO a pandemia instaurada no País, com o novo CORONAVÍRUS, e baseado no Decreto Estadual que
disciplina a proibição de eventos presenciais com grupos de mais de 10 (dez) pessoas;
CONSIDERANDO que em nosso Município houve um acréscimo considerável de casos do novo CORONAVIRUS
nos últimos dias;
CONSIDERANDO que a Solenidade de Posse será transmitida através do perfil da Câmara Municipal de Icaraíma na
rede social “Facebook” “https://www.facebook.com/camaraicaraimapr” e poderá ser acompanhada pelos Icaraimenses
no conforto de suas casas;
RESOLVE:
Art. 1º A solenidade de posse a que se referem os artigos 24 e 49 de LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA,
ficará restrita a presença apenas dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, autoridades convidadas e
funcionários da Câmara Municipal necessários para o correto prosseguimento da Sessão Preparatória.
Parágrafo Único. A Sessão Preparatória acontecerá no Plenário da Câmara Municipal de Icaraíma – PR, com início
previsto para às 09h00min do dia 01 de Janeiro de 2021.
Art. 2º As dependências da Câmara Municipal serão organizadas para receber apenas as pessoas acima expostas,
respeitando a sua capacidade.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês Dezembro de 2020.
LAERCIO BULGARON DOMINGOS
Presidente
DANIEL PAULO DUARTE
1° Secretário

Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional suplementar no
Orçamento Programa de 2020, aprovado pela Lei Municipal
91/2019 de 11 de dezembro de 2019.

Decreto Nº 283/2020

Decreta:

câmARA mUnIcIPAl dE FRAncIsco AlvEs

b3

07
07.001.10.301.0014.1.032
4.4.90.51.00.00
01303

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE
OBRAS E INSTALAÇÕES
Saúde 15% - CC 6933-7
R$ 4.274,50

07.001.10.301.0014.2.041
3.3.90.30.00.00
01000

PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO CC 010-1
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

07.001.10.301.0014.2.044

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE - EC 29
MATERIAL DE CONSUMO
Saúde 15% - CC 6933-7
R$ 93.000,00

3.3.90.30.00.00
01303

R$ 4.982,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01303Estado
Saúde do
15%Paraná
- CC 6933-7
07.001.10.301.0014.2.045
3.3.35.41.00.00
01303
07.001.10.301.0014.2.116
3.3.90.30.00.00
2494
3.3.90.39.00.00
2494
08
08.001.08.244.0005.2.104
3.3.90.40.00.00
01000
3.3.90.47.00.00
01000
08.004.08.244.0005.2.086
3.1.90.11.00.00
01000
11
11.001.20.608.0078.2.069
3.1.90.11.00.00
01000

R$ 8.000,00

TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU
CONTRIBUIÇÕES
Saúde 15% - CC 6933-7

R$ 12.000,00

INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO APSUS E SAÚDE BUCAL
MATERIAL DE CONSUMO
BLOCO DAS AÇÕES DE CUSTEIO ESTADUAL CC 0000
R$ 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
BLOCO DAS AÇÕES DE CUSTEIO ESTADUAL CC 0000

R$ 20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA - BL-GBF-FNAS-FMAS
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA
JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
R$ 1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

R$ 129,44

MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS
(SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

R$ 157.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À
EMATER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
R$ 40.000,00
Total Redução:

R$ 949.091,90

Resumo por Fonte
Fonte
101
102
103
1001
1039

Descrição
FUNDEB 60% - CONTA CORRENTE 11851-6 e 8396-8
FUNDEB 40% - CONTA CORRENTE 11850-8 e 8397-6
FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saúde 15% - CC 6933-7
Total

Valor Reduzido Valor Suplementado
279.400,00
0,00
0,00
279.400,00
118.500,00
118.500,00
4.820,00
201.820,00
197.000,00
0,00
599.720,00

599.720,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 3 de novembro de 2020.

TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 Dezembro de 2020

CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE

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

ASTRA HATCH
CD 2003/2003

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

CELTA LT 1.0

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

CRUZE LTZ 1.4
TURBO

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

ONIX LTZ

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

ONIX LTZ 1.4

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

99976-0563.

S10 2.4 LS
16/16

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

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

IMPORTADOS
IMPORTADOS

S10
ADVANTAGE
2.4 10/10

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

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

FIAT FIAT
STRADA 1.4
2007

Cabine estendida, prata,
completa 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

STRADA
ESTENDIDA 1.4
07/ 07

Prata, completo. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FORD
FORD
FOCUS HATCH
12/13

CIVIC LXS
18/18

COROLLA
ALTIS 18/18

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

HONDA CIVIC
LXS

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

L200 TRITON
GLX 14/15

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

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
GOL 1.6
2012/2013

Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292

B4

/ 99976-0563.

KOMBI 1.4
BRANCA

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

POLO 1.6 18/18

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

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

CARROS

ANO

CRUZE 1.8 LT

15/16

COR

PRETO

OPCIONAIS

COMPLETO, AUT, COURO

VALOR

R$ 64.900,00

CRUZE 1.4 LTZ TURBO 18/18

CINZA COMPLETO, AUT, COURO

R$ 86.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 46.900,00

ONIX 1.0 LT

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 46.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT.

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7 LUGARES

R$ 48.900,00

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ALUGA-SE
CASA PORTO
RICO

01 Casa no Porto Rico
para a temporada de ﬁnal
e inicio de ano. Mais
informações tratar nos
Fones: (44) 98837-6027
/ 9 9957-0013

APARTAMENTOS

APARTAMEN
ABDON E
CABRELI

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

IMÓVEIS

Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103,
Edifício Residencial
Orion, Umuarama/PR.
Contendo área total de
300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área
de serviço, copa e 03
vagas de garagens. O
condomínio possui: 02

piscinas, sauna, cinema,
01 salão de festa grande
integrado com a piscina,
01 salão de festa pequeno,
brinquedoteca e academia.
Valor R$ 990.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ALUGA-SE:

APARTAMENTOS: 05
(cinco) apartamentos,
todos bem localizados
em Umuarama.

Mais informações tratar
pelos telefones: (44)
98837-6027 ou (44)
99957-0013.

TERRENOS

TERRENOS
VENDO
TERRENO

Vendo Terrenos de 1.750
metros com entrada de
30%, parcela até 40
vezes. Situado entre o
Município de Ipora e
Cafezal do Sul próximo
Distrito Guaiporã. Tratar
celular: 44.9.98351936

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

VEndAS

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 400.000,00

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

R$ 270.000,00

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

R$ 1.300.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

Residência:

R$ 180.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

R$ 975.000,00

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

VEndAS

LOCAÇÕES
Residencias:

R$ 3,500,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

Apartamentos:

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

LOCAÇÕES

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

R$ 175.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 850,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 140.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

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

R$ 7.000,00

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

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

VEndAS
R$ 240.000,00

R$ 5.000,00

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

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

Apartamentos:

R$ 1.300,00

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

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

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Residencias:

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

Comercial:

R$ 3.500,00

LOCAÇÕES
VEndAS

Residencias:

VEndAS
Residência:

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

Terrenos:

VEndAS

R$ 1.300.000,00

B5

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

LOCAÇÕES

R$ 450.000,00

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

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 Dezembro de 2020

R$ 1.100,00

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

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

R$ 12.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 8.000,00

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

R$ 1.200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 de Dezembro de 2020

IMUSCLE TRUCK

Ram mostra o poder inigualável
da Ram 1500 Rebel em novo filme
“Você tem o poder nas
mãos.” Com esse conceito,
a marca Ram apresenta a
campanha de lançamento
da Ram 1500 Rebel. Com
potência, luxo e tecnologia sem precedentes, a
picape inaugura um novo
segmento no Brasil, de
premium muscle truck.
A chegada da 1500 protagoniza um novo capítulo
para a Ram no Brasil,
expandindo não somente
o portfólio, mas também o
seu público, que já aprovou o modelo e esgotou
em apenas 18 horas o lote
inicial de 100 unidades
comercializadas na prévenda.
“A Ram é uma marca
que está crescendo cada
vez mais no Brasil. Mesmo em um ano tão atípico,
comemoramos o sucesso
de vendas da nova 2500.
E agora encerramos o
ano com chave de ouro
lançando a Ram 1500 com
uma campanha à altura
do veículo, trazendo uma
reflexão sobre o poder
que temos em nossas
mãos, seja para dirigir
a picape mais potente
do país ou para tomar
grandes decisões” afirma

PODER
Além do “poder” nas mãos para dirigir
a picape full size com quase 6 metros de
comprimento e que passa das 2,5 toneladas
de peso. Enquanto as cenas e situações
mudam, conhecemos mais os features da
Ram 1500 Rebel, como o lendário motor
V8 HEMI® de 5,7L litros e 400 cv, áudio
premium Harman Kardon com cancelamento de ruído, teto solar panorâmico e
central multimídia Uconnect com tela de
12 polegadas.

pregos, um artigo escrito
por alguém influente tem o
poder de fazer empresários
mudarem de opinião, ou
com apenas uma mensagem você pode reservar a

Além do “poder” nas mãos para dirigir a picape full size com quase 6 metros de comprimento
e que passa das 2,5 toneladas de peso

Frederico Battaglia, Diretor de Brand Marketing
Communication da Fiat
Chrysler Automobiles
(FCA) para a América
Latina.
Estreando a campanha digital, criada em
parceria com a agência
Fbiz, a marca simbolizada pelo carneiro mais
forte do mundo lança o
filme o filme “Mãos“ de
53 segundos, que mostra
que uma assinatura, uma
mensagem, um artigo ou
um aperto de mãos podem

mudar os rumos de uma
história, apresentando o
poder das “mãos”, seja
para dirigir a picape rápida do Brasil, a Ram 1500
Rebel, ou para alterar o
destino de uma vida, carreira ou empresa. A peça
já está no ar nas redes
sociais da marca Ram.
“Para falar sobre o
poder inigualável de Ram
1500, destacamos a autoridade das mãos do público-alvo da marca, que
são pessoas com grande
poder de decisão e que

prezam por alta qualidade e performance em tudo
que fazem e consomem.
Por isso mostramos que
quem dirige uma Ram
1500 tem o poder em suas
mãos”, explica Icaro de
Abreu, vice-presidente de
Criação da F.biz.
HISTÓRIA
O filme apresenta diversas situações em que o poder de decisão pode mudar
o rumo da vida das pessoas.
Como uma assinatura tem
o poder de gerar muitos em-

A chegada da 1500 protagoniza um novo capítulo para a
Ram no Brasil

VENDAS
APARTAMENTO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL PREMIUM

IMPERDÍVEL!!!

LOCAÇÕES

ADE
UNID

A!
ÚNIC

TERRENO NO
CONDOMÍNIO PORTAL
DAS ÁGUAS

T
OPOR

Apartamento 802, com vista
lateral para Zona 2.
Rua Arapongas, próximo a
Praça Arthur Thomas.
Contendo: 03 suítes, 1
closet, lavabo, sala de estar,
lavanderia, cozinha, espaço
gourmet com churrasqueira.
Obs.: vários armários
embutidos e cozinha
planejada.
ÁREA PRIVATIVA

ÁREA TOTAL

GARAGEM PARA

APARTAMENTO COM

VALOR R$

143,76 m2

232,68 m2

2 VEÍCULOS

3 SUÍTES

850.000,00

suíte presidencial de um
hotel e com um aperto de
mão é possível fechar um
negócio e transformar uma
startup em uma empresa
unicórnio.

A metragem do terreno
permite a construção de
uma bela residência e
oferece ainda um amplo
espaço para uma área
de lazer que melhora sua
qualidade de vida.
Ótima oportunidade de
investimento.
ÁREA TOTAL

EXCELENTE

SEGURANÇA DE

VALOR R$

757,00m2

TOPOGRAFIA

CONDOMÍNIO

490.000,00

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

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

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:
DISTÂNCIA DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA:

80MTS
150MTS
80MTS

PRAÇA ARTHUR THOMAS
SUPERMERCADO PLANALTO

300MTS
800MTS
500MTS

LAGO MUNICIPAL ARATIMBÓ
NOVO ATACADÃO (CARREFOUR)
AVENIDA PORTUGAL

FARMÁCIA DROGA RAIA

TO!

MEN

RA
O PA
OPÇÃ

HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO!

FIM DE ANO!
PLANTÃO DE VENDAS

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

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

STI
INVE

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

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

EXCELENTE

VALOR R$

111,46m LOCALIZAÇÃO 450.000,00
2

PONTOS DE REFERÊNCIA:

30MTS

PANIFICADORA REAL GOURMET

35MTS

BANCO SICOOB

EM FRENTE

PRAÇA MIGUEL ROSSAFA
E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

VALOR: R$ 1.800,00

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

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

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

