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BELEZA

Ilustrada FM se reinventa em tempos de pandemia
A direção da Rádio Ilustrada
FM investiu alto em tecnologia e
ampliou os canais de interação
com os ouvintes, mesmo em
tempos de pandemia. O resultado é o envolvimento de milhares
de seguidores todos os dias
nos mais diversos programas.
O ponto alto foi no especial das
eleições de 2020 com a transmissão e comentários ao vivo
dos resultados em Umuarama
e região. Veja os números.

“TCHAUZINHO” MOLE, NUNCA MAIS - Um dos incômodos para
muita gente, principalmente, para mulheres é a formação da pelanca
no braço, o “tchauzinho mole”. Saiba como evitar isso. Página B3
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UMUARAMA

Profissionais da saúde adoecem com
a covid-19 e sistema beira o colapso
Chamados de anjos da guarda dos pacientes da covid-19, ao menos pelos que já se conscientizaram do perigo da doença e quem já foi vítima, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e
outros profissionais das alas do coronavírus também estão sendo contaminados e muitos deles estão em isolamento. Aos menos 10 médicos já foram afastados. Por isso, não adianta
abrir mais leitos de UTIs se faltam profissionais. E ainda tem os “sem noção” que acham tudo isso normal. A situação sinaliza problemas mais graves, se a população não colaborar
com o uso de máscara, álcool em gel e fugir das aglomerações. Em entrevista ao Ilustrado, médicos falam do cotidiano tenso na linha de frente de combate e pedem apoio. Página A3

UMUARAMA

Fiscalização
multa e interdita
empresas que
desobedecem os
novos decretos
A noite de sexta-feira para
sábado foi de muito trabalho
para as equipes de fiscalização
da Prefeitura de Umuarama.
Muitos estabelecimentos comerciais insistiram em abrir
fora do horário permitido. E
teve festa clandestina em
chácaras também.
Página A7

ECONOMIA

Saldo na geração
de empregos é bom
em Umuarama
Página A7
ADIADA

Próxima Expo
Umuarama deve
ocorrer só em 2022
Página A3

VANGUARDA

Unipar investe em
moderno scanner
intraoral de Odonto
Página A7

Hoje: 14 páginas Fechamento: 15:22 h

MAIS RADARES ENTRAM EM OPERAÇÃO - Muitos “motoristas” de Umuarama estão provando que só respeitam o trânsito onde tem radar. Por causa
deles, a Umutrans amplia o número e mais cinco “furões” de semáforos
entram em operação para tentar evitar novas mortes violentas. Página A6
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ADESTRAMENTO DE ANIMAIS - Para evitar os atritos
diários entre os animais, é importante educar e adestrar
os bichinhos de estimação. Marcelo Revesso dá algumas
dicas que podem ajudar muita gente. Confira! Página A5
-
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ISSO É RUIM

Ministério da Saúde não prevê vacinar
toda a população contra a covid-19 em 2021
São Paulo (AE) - O Ministério da Saúde informou nesta
sexta-feira, 27, que não prevê vacinar toda a população
brasileira contra a covid-19 em 2021. A pasta cita a dificuldade mundial de produção dos imunizantes e o fato de
os testes não incluírem todos os públicos, como crianças e
gestantes, o que impossibilitaria uma parte da aplicação.
Para a pasta, a limitação não representará riscos para os
brasileiros.
“O fato de determinados grupos da população não
serem imunizados não significa que não estarão seguros
porque outros grupos que convivem com aqueles estarão
imunizados e dessa forma não vão ter a possibilidade
de se contaminar com a doença. É por esse motivo que
não vacinamos toda a população, por exemplo, contra a
influenza”, explicou Elcio Franco, secretário-executivo do
Ministério da Saúde.
Ele citou ainda as limitações mundiais de produção.
“Quando a gente fala em imunização, o mundo não entende
que terá que ter vacina para todos. A própria Covax Facility,
iniciativa que junta uma série de laboratórios, ela almeja
acesso a 2 bilhões de doses para a vacinar todo o mundo,
e por aí verificamos que é uma meta bastante ambiciosa
porque não se imagina que haverá vacina para vacinar
todos os cidadãos do planeta Terra.”
A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações

(PNI) do Ministério da Saúde, Francieli Fontana, disse que
“não temos uma vacina para vacinar toda a população brasileira”. E ressaltou os públicos ainda não testados pelos
estudos vigentes. “Não podemos priorizar determinados
públicos tendo em vista que essa vacina não está sendo
utilizada durante os testes nessa população, a exemplo de
crianças e gestantes”, destacou.
O País possui um acordo com o laboratório AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com
a Universidade de Oxford. Em 2021, o imunizante será
produzido em parceria com a Fiocruz para distribuição
em território brasileiro. A fundação prevê vacinar 130
milhões de brasileiros ao longo do próximo ano, sendo
65 milhões no primeiro semestre e outros 65 milhões no
segundo semestre.
Além dessa vacina, outra iniciativa em estudo é a coronavac, do laboratório chinês Sinovac, que produzirá o
imunizante em parceria com o Instituto Butantã, em São
Paulo. O Brasil também aderiu à Covax Facility mediante
pagamento de R$ 2,5 bilhões para poder acessar vacinas
produzidas por um conjunto de nove laboratórios. A primeira parcela desse pagamento, no valor de R$ 830 milhões,
já foi efetuada. As previsões, contudo, estão sujeitas ao
andamento dos estudos que avaliam a segurança e a
eficácia dos imunizantes.

Anvisa recebe pedido para análise da vacina da Janssen-Cilag
Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) recebeu pedido de Submissão Contínua da vacina
para covid-19 do laboratório Janssen-Cilag. A Anvisa tem
até 20 dias para analisar os documentos, contados a partir
da data do protocolo.
Com a abertura do processo na sexta-feira (27), o
laboratório enviou também o primeiro pacote referente
aos dados de qualidade do produto, o AD26.COV2.S. Na
submissão contínua, os laboratórios devem apresentar os
pacotes de dados de qualidade e de eficácia/segurança.
Este é quarto laboratório a enviar dados por submissão
contínua para vacina covid-19. Com isso, todos os laboratórios com pesquisa de vacinas em andamento no Brasil
já iniciaram o envio de dados para a Anvisa.
Segundo a agência reguladora, a submissão contínua
ainda não é o pedido de registro da vacina. A Submissão
é um envio antecipado de dados já prontos e consolidados
que serão necessários para o futuro pedido de registro.

Vacinação
A ordem de vacinação contra a covid-19 dependerá
da disponibilidade de doses a partir do tratamento que
será adquirido e disponibilizado pelo governo no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS). A afirmação foi feita
ontem (27) por representantes do Ministério da Saúde em
entrevista coletiva na sede do órgão.
“A sequência de vacinação vai depender da disponibilização em escala da vacina para o país”, declarou o
secretário executivo da pasta, Élcio Franco. A “escala”
envolve a quantidade de doses e o cronograma de aquisição e consequente disponibilização.
Franco acrescentou que a definição dos públicos
prioritários será feita pelo governo a partir de dois tipos
de informações. O primeiro envolve aqueles segmentos
com maiores riscos de evoluir para um quadro grave, os
chamados grupos de risco. Neste universo estão pessoas
idosas e com comorbidades.

As eleições acabaram. E agora?
•Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

Após a maior manifestação democrática do país,
com a escolha dos governantes locais, teremos que
retornar a realidade e buscar as soluções para
nossos problemas sociais.
Sem dúvidas que o maior desafio será enfrentar
a chamada segunda onda do coronavírus, sem
deixar que isso afete de forma fatal a economia
brasileira. Sabemos que todos dependem de um
ambiente econômico aquecido para sobreviver.
Seria uma ingenuidade acreditar que somente
alguns grupos serão afetados pela crise econômica.
Se não houver um mercado econômico saudável
não haverá empregos e, certamente não teremos
arrecadação de impostos, o que por via de consequência, não gerará dinheiro suficiente para o Estado
pagar o salário de servidores e manter as políticas
públicas. Isso quer dizer que todos – literalmente,
todos – dependem de ações planejadas e corretas
do Poder Público.
Por isso, o desafio não é tão simples, não basta
parar o mundo para esperar que o vírus desapareça
da nossa realidade. O desafio é muito maior do que
parece! A tomada de decisões dos governantes, neste momento, envolve uma grande responsabilidade.
Uma simples decisão errada, causará consequências irreversíveis e permanentes, envolvendo os
pilares da sociedade: economia e saúde pública.
É uma situação de tantas incertezas, em que a
população aguarda a aprovação de uma vacina que,
talvez não solucione todos os problemas, mas ao
menos, garantirá uma sensação de retorno seguro
ao convívio social.
E diante de um cenário totalmente caótico que
enfrentamos, ainda teremos que resolver o grave
dilema do reposicionamento do Estado em nossas
vidas. Quero dizer que enfrentaremos o cenário
pós-pandemia completamente diferente do que
estávamos acostumados.
As pessoas estão correndo atrás de informações, interessando-se pela política, defendendo
opiniões sobre a postura da Administração Pública
no combate a COVID-19. Isso mostra que o Estado
é importante na sociedade e que sua presença de
forma efetiva e eficiente é indispensável para saúde

pública e para o ambiente econômico estável. Até
os maiores críticos do SUS assumiram a posição de
defensores de uma saúde pública efetiva.
Ainda precisamos quebrar com aquela velha
cultura do descrédito da Administração Pública,
para que isso permita com que a população possa
questionar e cobrar mudanças acerca da qualidade
dos serviços prestados pelo Poder Público. Precisamos superar aquele ambiente em que as propostas
eleitorais eram fantasiosas, através das quais
raramente apresentava-se um projeto de governabilidade a longo prazo (que ultrapasse 04 anos), a
fim de tornar as atividades administrativas mais
eficientes e atender as reais necessidades sociais.
Os últimos acontecimentos na sociedade, combinado com a cobrança social, provocaram uma preocupação nos chefes máximos da máquina pública
quanto a insatisfação dos beneficiários dos serviços
públicos. Precisamos aproveitar este momento em
que a atuação do Estado está em evidência para
cobrar uma mudança concreta sobre sua atuação
nas áreas sociais mais importantes, como educação,
saúde, segurança e inclusão social.
E se podemos ter um olhar positivo sobre tudo
isso que ocorre, lembre-se das palavras de Albert
Einstein: “A crise é a melhor bênção que pode
ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz
progressos. (…) É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias.
Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar
‘superado’. (…) É na crise que se aflora o melhor
de cada um...”
É através do enfrentamento do desafio que a
realidade se apresenta que podermos testar realmente se os governantes estavam preparados para
dirigir nossa sociedade.
Enfim, vamos aguardar o que o futuro nos
revelará.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Coluna Ilustradas
Operadoras cobram
transparência do governo na
definição de tecnologia do 5G
Brasília (AE) - Após semanas de sinalizações de alinhamento com os Estados Unidos por parte do governo
Jair Bolsonaro na política de banir a chinesa Huawei do
5G, as principais teles que atuam no País decidiram cobrar transparência nas decisões a respeito da tecnologia.
Preocupadas com as “incertezas” no processo, o Conexis
Brasil Digital, associação do setor, divulgou nota oficial
em que pede para que as operadoras participem das discussões e pregou que elas sejam feitas de forma ampla e
a partir de critérios técnicos. A tecnologia 5G é a quinta
geração das redes de comunicação móveis. Ela promete
velocidades até 20 vezes superiores ao 4G e permite um
consumo maior de vídeos, jogos e ambientes em realidade
virtual. As empresas não citam a gigante chinesa, mas
mencionam preocupações com preço, escala e inovação, que são características atribuídas à Huawei, líder
mundial no 5G. “Questões como preço, escala mundial e
inovações tecnológicas dos fornecedores hoje presentes
no País são determinantes para que as melhores soluções
e custos competitivos do serviço possam ser oferecidos
pelas operadoras aos cidadãos”, diz a nota.
Também sem fazer referência direta à Huawei, as
operadoras destacam que “todos os fornecedores globais
já atuam no País nas tecnologias 4G, 3G e 2G”. A Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) estima que a
empresa chinesa esteja em algo entre 35% e 40% das
redes brasileiras atualmente em operação. As teles, no
entanto, afirmam que essa fatia é ainda maior.

Juro médio do cartão
de crédito chega a 317,5%
Com as famílias em dificuldades para fechar as contas
durante a pandemia de covid-19, em meio à retração da
atividade e ao desemprego, o juro médio total cobrado
pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 7,8
pontos porcentuais de setembro para outubro, informou
ontem o Banco Central. A taxa passou de 309,7% para
317,5% ao ano.
Os dados são influenciados pelos efeitos da pandemia,
que colocou em isolamento social boa parte da população, reduzindo a atividade das empresas e elevando ao
desemprego. Com a carência de recursos, as famílias
aumentaram a demanda por algumas linhas de crédito
nos bancos.
O rotativo do cartão, com o cheque especial, é uma
modalidade de crédito emergencial, muito acessada em
momentos de dificuldades. Ele pode ser acionado por
quem não pode pagar o valor total da fatura na data do
vencimento, mas não quer ficar inadimplente. A recomendação de especialistas, no entanto, é pagar todo o
valor da fatura, mesmo que para isso precise recorrer a
outras linhas bancárias, mais baratas.
Isso porque o juro do rotativo é uma das taxas mais
elevadas entre as avaliadas pelo BC. Dentro dessa rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular passou de
268,1% para 285,7% ao ano de setembro para outubro.
Nesse caso, são consideradas as operações com cartão
rotativo em que houve o pagamento mínimo da fatura.

Taxa de desocupação
de pessoas com pele
preta é 7,3 pontos maior
que de brancos
As desigualdades históricas do mercado de trabalho brasileiro, agravadas em meio à pandemia, se
mantiveram na passagem do segundo para o terceiro
trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A diferença entre as taxas de desocupação da
população que declara ter a pele preta e aquelas
que dizem ter a pele branca ficou em 7,3 pontos
porcentuais, praticamente a mesma discrepância
registrada no segundo trimestre, quando o fosso foi
recorde e ficou em 7,4 pontos. No terceiro trimestre,
a taxa de desemprego ficou em 14,6%, com a seguinte
desagregação por cor da pele: preta (19,1%), parda
(16,5%) e branca (11,8%).
Além do racismo, a desigualdade de gênero permanece como um problema no mercado de trabalho.
A taxa de desocupação entre as mulheres ficou em
16,8% no terceiro trimestre, ante 12,8% para os
homens. Os desagregados por nível de instrução
revelam que os menos escolarizados foram os mais
atingidos pelo desemprego em meio à pandemia. A
taxa de desocupação entre as pessoas sem instrução
ou com menos de um ano de estudo foi de 12,2% no
terceiro trimestre, ante os 14,6% da média.
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“Heróis” da saúde de Umuarama estão
adoecendo e sistema caminha para o colapso
Umuarama – O temor
do colapso do sistema de
saúde de Umuarama está
próximo de ser concretizado. O que foi visto no início
da pandemia na Europa,
com pessoas morrendo
dentro de suas casas e sem
a possibilidade de atendimento médico é uma realidade regional. Médicos,
enfermeiros, técnicos de
enfermagem, fisioterapeutas e demais profissionais
da saúde estão ficando
doentes e o aumento de
leitos não vai salvar a vida
das pessoas.
Durante toda a semana
o prefeito Celso Pozzobom
e a secretária de Saúde, Cecilia Cividini, vem alertando
a população de Umuarama
e região para o problema
da explosão de casos de
covid-19 e que está levando a lotação de leitos de
enfermarias e Unidades de
Terapia Intensiva (UTI).
Porém, o cenário atual não
afeta só a estrutura física
dos hospitais, mas também
seus trabalhadores que
estão adoecendo.
Na última semana, só
a classe médica teve 13
profissionais afastados na
cidade, segundo dados da
Secretaria de Saúde de
Umuarama e no Paraná
124 profissionais da saúde
morreram tentando salvar
a vida de pessoas com covid-19.
MÉDICOS
Em entrevista ao jornal
Umuarama Ilustrado o médico infectologista do Hospital do Câncer Uopeccan,
Raphael Chalbaud Biscaia
Hartmann, pediu consciência para a população
de toda a região de Umuarama. “Agora quem corre
risco de vida somos nós,
os profissionais da saúde.
A população não ajudou
e o reflexo agora é esse,
em cinco dias 10 médicos
foram afastados na cidade

Colapso do sistema
Na manhã de ontem, o prefeito Celso Pozzobom ressaltou em live que a situação é
complexa, pois nem no Pronto Atendimento de
Umuarama existiam vagas para estabilizar os
doentes de covid-19. “Estamos conversando
para ampliação nos leitos do Hospital Uopeccan, Nossa Senhora Aparecida e Norospar.
Como também, a Associação Médica e os
prefeitos da Amerios estão organizando para
qualificar os médicos da região para estabilizar
os doentes nos hospitais dos municípios”, disse.
Hoje Umuarama tem 34 pacientes internados
em cidades da macrorregião “Hoje temos mais
umuaramenses internados fora da cidade do
que aqui”, falou o prefeito Pozzobom.

O médico infectologista do Hospital do Câncer Uopeccan, Raphael Chalbaud Biscaia Hartmann, mostra leito preparado para receber pessoa com covid-19

e isso é gravíssimo, porém,
as pessoas não entendem”,
desabafou.
Afastada por covid-19,
a médica Carla Dalponte,
que atua na UTI do hospital
Uopeccan de Umuarama,
falou do drama de não
poder trabalhar, nem ajudar os pacientes e seus
companheiros de trabalho.
“Estamos na linha de frente
atuando dia e noite desde
o começo da pandemia.
Com o aumento de casos
estamos mais expostos à
contaminação e quando
um profissional adoece,
toda a outra equipe fica
sobrecarregada. Estamos
fisicamente cansados e
emocionalmente abalados.
A população precisa ajudar
permanecendo em casa e
seguindo as medidas de
prevenção, com o uso da
máscara e o álcool em gel”,
alertou.
Raphael Hartmann falou
da situação dos médicos
dentro dos hospitais, em
que alguns estão trabalho

72 horas sem parar. “Já
cheguei a ficar 36 horas
direto, mas não estamos
conseguindo vencer a doença e a população não ajuda.
Agora estamos levando a
doença para dentro das
nossas casas, pois permanecemos dias dentro
do hospital sem conseguir
sair. A exposição ao vírus é
muito grande. Fora o risco
de pegar o coronavírus,
estamos exaustos, desgastados e psicologicamente
debilitados, uma vez quem
fica trabalhando tem que
assumir a carga de serviço
do outro e não existem
peças de reposição. Não
somos máquinas”, disse o
médico.
A reportagem do jornal
Umuarama Ilustrado buscou informações da situação dos médicos junto a
presidência da Associação
Médica de Umuarama, porém não teve retorno. Mas,
ambos os médicos entrevistados ressaltaram que já
não existem especialistas

Expo Umuarama não deverá ter edição
no próximo ano devido à pandemia
O presidente da Sociedade Rural de Umuarama,
Milton Gaiari, informou
que a de Umuarama está
agendada para março,
mas não deve ocorrer. E
se for para marcar a data
para o segundo semestre, Gaiari adiantou que
prefere deixar logo para
realizar o evento em 2022.
Na edição passada, a
Expo Umuarama ocorreu
justamente na semana
em que começaram as

medidas de restrições com
o início da pandemia do
novo coronavírus. A feira
teve de ser interrompida
no meio da semana principal do evento e várias
atrações como rodeios
e shows tiveram de ser
cancelados.
Agora, diante as indefinições dos eventos futuros
com a pandemia, a Sociedade Rural prefere não
arriscar uma data para a
próxima feira.

A médica Carla Dalponte, que atua na UTI do hospital Uopeccan
de Umuarama, passou pelo drama da doença, junto com sua família

Custo Brasil:
uma injustiça com o
nosso consumidor
Por Sistema Fiep

A Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep) é uma das entidades integrantes de um projeto
que busca soluções efetivas
para a redução dos altos custos
que pesam sobre o produto
brasileiro e causam injustiças
ao consumidor. Desenvolvido
em parceria entre o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o
Ministério da Economia, o projeto já calculou, em sua primeira fase, que o chamado Custo
Brasil faz com que as empresas
brasileiras gastem R$ 1,5 trilhão
a mais do que gastariam se
exercessem suas atividades nos
países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
“A indústria brasileira sofre com
uma infinidade de custos que se
acumulam ao longo das cadeias
produtivas e acabam inseridos
nos preços de nossos produtos”,
afirma o presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro. “Isso tira

a competitividade da indústria
nacional, inibe investimentos
e a geração de empregos e,
pior, cria uma grande injustiça
com o consumidor, que paga a
mais em todas as suas compras”,
acrescenta.
Carlos Valter ressalta que, pela
primeira vez, uma iniciativa
conseguiu dimensionar o tamanho do Custo Brasil. “Mais
importante do que isso, há
uma parceria entre setor produtivo e governo para buscar
soluções efetivas para esse grave problema”, diz. “Avançar nas
discussões sobre reformas estruturantes, como a Tributária,
é fundamental para melhorar
nosso ambiente de negócios.
Mas existem muitas propostas
menos complexas que podem
trazer resultados imediatos, incentivando o crescimento do
país”, completa.
Segunda etapa – Depois de
ter calculado o tamanho do

Custo Brasil, o programa se
debruça, atualmente, na elaboração de um portfólio de projetos que deverão contribuir para
a efetiva redução do custo. No
total, mais de mil propostas já
foram elencadas, com 822 tendo impacto direto sobre o Custo Brasil. Elas estão relacionadas
às 12 áreas que impactam o setor produtivo, como infraestrutura, acesso a insumos básicos,
ambiente jurídico-regulatório e
tributos, entre outras.
Setenta e cinco propostas estão
em fase de implantação e 14
já foram colocadas em prática
pelo governo. Pelos primeiros
cálculos, essas iniciativas têm
potencial de gerar uma redução
estimada de R$ 300 bilhões no
Custo Brasil. Agora, representantes das entidades integrantes do projeto, incluindo a Fiep,
estão em processo de análise e
priorização das demais propostas apresentadas.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama – Ao que
tudo indica, a Exposição
Agropecuária, Comercial
e Industrial de Umuarama
não deverá ter edição no
próximo ano. A feira, geralmente é marcada com
um ano de antecedência. E
na reunião realizada neste
mês com todos os presidentes de sociedades rurais do
Paraná em Curitiba, as demais cidades marcaram as
suas feiras para o segundo
semestre de 2021.

suficientes para atender
nas UTIs de Umuarama.
“Basicamente não temos
profissionais suficientes. A
covid-19 é uma doença que
demanda atenção de profissionais treinados e muitos
estão afetados psicologicamente e outros acuados,
pois são especialistas que
também estão no grupo
de risco e com doenças”,
noticiou Biscaia.

Pandemia afetou em cheio as exposições de Umuarama onde o público sempre foi enorme.
(Foto do site da feira)

Acúmulo de custos nas cadeias produtivas encarece o produto brasileiro e inibe investimentos
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IUMUARAMA E REGIÃO

Rádio Ilustrada FM se reinventa e faz sucesso
com a interação em tempos de pandemia
Umuarama - Com a
chegada do coronavírus,
todos os setores da economia tiveram que se reinventar para atender
seu público alvo. Com a
rádio ILUSTRADA FM
não foi diferente. Além do
dial, a emissora precisava
oferecer mais uma forma
de divulgação para seus
ouvintes e clientes. Então
investiu num novo site,
totalmente integrado com
as redes sociais, com a
divulgação de podcast
para os clientes falar do
seu negócio. Além disso,
investiu em equipamentos para lives, para dar
visibilidade ao produto de
cada cliente. Nas eleições
municipais do último dia
15, a live da apuração das
eleições atingiu mais de
23 mil pessoas durante
a transmissão ao vivo
no facebook, com ótimo
engajamento.
No processo de reinvenção, a emissora investiu
numa nova plotagem da
unidade móvel, investiu em
câmeras para o estúdio, de
onde os locutores fazem
as lives dos programas, e
numa nova plástica, que
deu uma cara nova para
a programação da emissora. O programa Junto
e Misturado, apresentado
das 12h00 às 14h00, já
é transmitido pelo facebook da emissora todos os
dias. Também a Live 102,
transmitida aos sábados
das 18h00 às 19h00, para
valorizar o artista local e
regional.
Com a colaboração da
diretora de marketing digital da Agência Kreativos,
Priscila Midori, as mídias
sociais passaram por uma
reestruturação total. Todas
as mídias passaram a funcionar como uma verdadeira plataforma de interação
para o cliente e o ouvinte
internauta, com campanhas
para ambos os públicos.
O processo começou
com o fortalecimento da
marca, como principal a
personalização e posicionamento da empresa, de
acordo com o público e
seus integrantes. “Criamos uma rede forte de
relacionamento com o
ouvinte internauta, com
transmissão ao vivo dos
principais programas da
rádio através das lives,
com entrevistas descontraídas e contagiantes,
feitas diretamente do

A marca Iluﬆrada FM se consolida como o principal nome do rádio em Umuarama e região

Iluﬆrada FM atrai ouvintes nas lives com artiﬆas locais e
regionais todos os sábados às 18hs

comércio local”, explica
Midori.
Para os ouvintes/internautas foram desenvolvidas promoções e ações,
sem deixar de valorizar

também o dial, através do
whatszapp, que passou
a ser um canal direto do
ouvinte com o locutor de
sua preferência.
Durante o mês de no-

vembro, a ILUSTRADA FM
chegou ao alcance total de
mais de cem mil pessoas
em Umuarama e região,
com efetividade de 94,55%
e share of engagement de

75,6% entre as principais
concorrentes. O maior
engajamento aconteceu na
transmissão da apuração
das eleições ao vivo na
rádio e no facebook. O

resultado positivo desta
reinvenção é a integração
do ouvinte e empresário
na rádio, no site, nas redes
sociais e principalmente
no comércio local.
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O adestramento permite a comunicação
entre tutores e seus animais de estimação
Umuarama – Os animais de estimação são
membros das famílias
e isso não é de hoje.
Porém, o espaço dos
nossos amiguinhos de
quatro patas vem diminuindo, se comparado
há quando vivíamos em
casas com quintais e
em propriedades rurais.
Essa situação começou
a gerar atrito no convívio diário entre ser humano e animais de estimação, por isso, educar
e adestrar é o meio mais
tranquilo para amenizar
os problemas.
Conforme o adestrador profissional da K9
Umua r a m a Ad estr a mento e cinotécnico da
Corpo de Bombeiros de
Umua ra m a , Ma rcelo
José Revesso do Silva,
dentro do adestramento
existem duas vertentes
as quais os tutores precisam entender, sendo
a parte de educação
canina que trata do controle geral do cão e a
parte de adestramento,
a qual trabalha com os
comandos específicos.
“Se o tutor dedicar 15
minutos diários de atenção ao cachorro já é possível ter um método de
adestramento. O cão e
o tutor precisam de roti-

DICAS DO ADESTRADOR
O adestramento e educação canina podem ser iniciados a partir dos 60 dias após o
nascimento do filhote, quando normalmente
ele entra no ambiente familiar. Neste momento existe a possibilidade de ensinar a
fazer as necessidades em local adequado.
“Quando maior, pode ser inserido o exercício físico de educação, o enriquecimento
ambiental, atenção na hora de dar comida
e a parte de liderança. O adestramento tem
um período para começar, mas a educação
não tem tempo para terminar”, enfatizou
Revesso.
Na questão do exercício de educação, a
dica do entrevistado é evitar as guias peitorais e reforçar positivamente o pet, quando
ele demostrar o comportamento correto. “O
dono tem que ser um líder efetivo e não um
carrasco. O animal não pode tomar conta
do espaço da casa e existem exercícios para
isso. Por isso, quando existir um problema
estabelecido é importante procurar a ajuda
de um profissional qualificado para detectar qual é o problema”, disse o adestrador.

Marcelo Revesso em treinamento com seu Golden Retriever e suas assistentes de raça indefinida

nas diárias, que incluem
passeios, a educação e
os exercícios de adestramento”, ressaltou.
Conforme o adestrador, o cachorro está
inserido no contexto
familiar, mas ele não
deixou de ser um cão

e os instintos não podem ser retirados dele.
“O cachorro não é um
mini-humano, ele vai
latir, vai fazer buraco e
caçar, pois ele tem suas
necessidades e temos
que respeitar isso. O
seu animal de estimação

está em um ambiente
que não é próprio dele
e por isso temos que
entender que não é legal
tentar pensar o cachorro com a cabeça de um
humano. O cachorro é
feliz sendo cachorro e
não sendo um humano”,

explicou.
Ainda segundo Revesso, este pensamento
não excluir proporcionar carinho ao seu pet,
mas entender seu animal de estimação para
começar a dialogar com
ele. “Com os treinos
de obediência você vai
ter um cão adestrado
para toda vida. Ao fazer
o trabalho de base do

adestramento e com
o reforço positivo, o
animal e o tutor vão
codificando uma comunicação direta. Depois
que a comunicação é estabelecida, vem a tão sonhada obediência. Para
trabalhar com o cão a
pessoa precisa ficar
atenta a três princípios:
a liderança, controle e
obediência”, ressaltou.
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IFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Mais cinco ‘furões’ entram em
operação esta semana em Umuarama
o radar móvel”, afirmou
a diretora de Trânsito da
Umutrans, Dianês Piffer.

Mais cinco conjuntos
de câmeras para fiscalização de avanço de sinal
vermelho e parada na
faixa de pedestre, os populares ‘furões’ entram
em funcionamento esta
semana em Umuarama.
Com isso, a cidade passa
a contar com 15 pontos
diferentes de fiscalização.
O objetivo é fazer o
condutor pisar no freio e
respeitar a sinalização de
trânsito, principalmente
o limite de velocidade e
avanço de sinal vermelho.
No último dia 21, o desrespeito a essas duas regras
levou a morte do designer
de móveis Daniel Henrique da Silva, de 32 anos.
Daniel Henrique
Ele e sua motocicleta
foram colhidos por um
Honda Civic que trafegava
em alta velocidade e furou
o sinal vermelho no cruzamento da avenida Paraná
com a rua Governador
Ney Braga. O acidente foi
flagrado por câmeras de
segurança de comércios
do entorno. Daniel Henrique chegou a ser socorrido, mas entrou em óbito
horas depois no hospital.
Todos os cinco ocupantes
do carro também ficaram
feridos em estado grave.
Manifeﬆação
Na sexta-feira (27) amigos e familiares de Daniel
Henrique realizaram uma
manifestação pacífica no
local do acidente. Eles pedem a responsabilização
do condutor do Civic pela
morte de Daniel Henrique.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Óbitos no trânsito
Daniel Henrique foi
a oitava vítima fatal do
trânsito na área urbana de Umuarama este
ano. E a maior parte dos

Radar
Nesta temática já está
em estudo a viabilidade
de instalação de radares fixos para os pontos
de entrada e saída de
Umuarama. “Queremos
que o condutor já entre
na cidade andando mais
devagar e respeitando
a sinalização”, afirmou
Capelli. Ele esclareceu
que todos os pontos, se
instalados, serão muito
bem sinalizados, dentro
do que prevê a legislação, para que não haja
surpresa para o motorista.
A partir de segunda-feira um dos pontos que entra em funcionamento com o furão é o cruzamento das avenidas Caﬆelo Branco com Angelo da Moreira

acidentes foi por imprudência, como condutor
embriagado; sem Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH); invasão de via
preferencial; excesso de
velocidade; avanço de
sinal vermelho e atropelamento encima da faixa
de pedestres foram as
principais infrações cometidas nestes casos,
segundo levantamento da
Diretoria de Trânsito de
Umuarama – Umutrans.
Fiscalização
“Queremos que o trânsito de Umuarama seja
mais seguro. Para isso,
além das campanhas
educativas o Município
tem investido muito nos
últimos quatro anos para
melhorar a estrutura,
com sinalização vertical e
horizontal, além da instalação dos pontos de fiscalização em cruzamentos
mais perigosos”, afirmou
o secretário de Defesa
Social Valdecir Capelli.

Novos furões
Amanhã, segundafeira (30), começam
a operar os furões no
cruzamento das avenidas Presidente Castelo
Branco com Dr. Ângelo
Moreira da Fonseca; avenida Dr. Ângelo Moreira
da Fonseca com a Praça
Odete Mossurunga (rotatória saída para Xambrê)
e avenida Tiradentes
com a Presidente Castelo
Branco (que agora têm
a fiscalização nos dois
sentidos da via).
Até sexta-feira (4/12)
entram em operação mais
dois conjuntos de câmeras, na avenida Governador Parigot de Souza
no cruzamento com a
avenida Ipiranga (próximo ao Bosque do Índio)
e avenida Ivo Sooma no
entroncamento com a
Praça Odete Mossurunga
(na saída para Xambrê).
Anjinhos
Além dos furões a ci-

dade conta com 22 anjinhos espalhados por ruas
e avenidas em pontos
considerados críticos e
campeões de acidentes. O
equipamento tem a função
educativa e mostra em
tempo real a velocidade
do veículo ao condutor o
alertando quando não há
o respeito a velocidade
máxima. A maior parte
das vias da cidade o motorista não pode andar mais
do que a 40 km/h, principalmente na área central
e nos bairros. Algumas
avenidas permitem que o
máximo chegue a 50 km/h.
Câmeras
Todos os dispositivos
contam com câmeras de
segurança que estão integradas ao centro de monitoramento da Umutrans e
Guarda Municipal.
“O trânsito é responsabilidade de todos e estamos fazendo a nossa parte
e estamos intensificando
também fiscalizações com

Mobilidade urbana
Outro ponto considerado importante é a
aprovação e implantação
do Plano de Mobilidade
Urbana de Umuarama. O
projeto foi enviado esta
semana para a Câmara
de Vereadores. “O plano
foi discutido com os vereadores e também com
toda a sociedade durante
as audiências públicas.
Ele nos permite buscar
recursos federais para
melhorar a estrutura do
trânsito na cidade através
de projetos e padroniza
como o Município deve
proceder para a construção de uma obra, como
ciclovia, por exemplo”,
explicou Dianês.

Pontos dos “furões”
EM OPERAÇÃO:
Av. Tiradentes x Av. Liberdade;
Av. Paraná x Av. Rolândia;
Av. Paraná x Av. Rio Grande do Sul;
Av. Governador Parigot de Souza x Av. Presidente
Caﬆelo Branco;
Av. Tiradentes x Av. Presidente Caﬆelo Branco;
Av. Flórida x Av. Presidente Caﬆelo Branco;
Av. Dr. Ângelo Moreira da Fonseca x Praça Oscar
Thompson;
Av. Paraná x Av. Apucarana;
Av. Manaus x Av. Rio Branco;
Av. Brasil x Av. Ipiranga.
NOVOS PONTOS
Av. Presidente Caﬆelo Branco x av. Dr. Ângelo
Moreira da Fonseca;
Av. Dr. Ângelo Moreira da Fonseca x a Praça Odete
Mossurunga (rotatória saída para Xambrê);
Av. Tiradentes x av. Presidente Caﬆelo Branco (que
agora têm a fiscalização nos dois sentidos da via);
Av. Governador Parigot de Souza x av. Ipiranga
(próximo ao Bosque do Índio);
Av. Ivo Sooma x Praça Odete Mossurunga (na saída
para Xambrê).

Operação Sinergia recupera em Carga roubada de 18 toneladas
Umuarama caminhão roubado de carne é recuperada em Guaíra
Uma carga roubada de
18 toneladas de carne foi
recuperada na noite desta
sexta-feira (27), em Guaíra,
segundo a Polícia Militar.
A mercadoria, avaliada
em meio milhão de reais,
estava em um caminhão
encontrado em um posto
de combustível. Os dois
ocupantes do veículo foram presos acusados de
receptação e encaminhados
juntamente com a carga
para a delegacia da Polícia
Civil de Guaíra. A ação
ocorreu dentro da Operação Sinergia.
Segundo a Polícia Militar, um funcionário da uma
empresa de rastreamento
de cargas entrou em contato com a PM por volta das
As ações de fiscalização ocorrem desde quinta-feira e devem se eﬆender até a próxima
semana (foto Giovani Ropelli)

No âmbito da Operação
Sinergia um caminhão
roubado foi recuperado na
tarde de sexta-feira (27),
na ura José Dias Bicaio,
no Parque Industrial III,
segundo a Polícia Militar.
Um homem de 24 anos que
se apresentou como motorista do veículo foi levado
para a delegacia da Polícia
Civil onde foi autuado por
receptação.
O caminhão trator Sca-

nia, de cor cinza, com emplacamento de São Paulo,
cuja verificação através
do emplacamento junto
ao sistema informatizado
constatou-se alerta de
furto/roubo.
Ainda durante o segundo dia da operação as
forças de segurança, no
âmbito do 25º BPM, vistoriaram 95 veículos, 5 caminhões e 12 motocicletas,
realizaram 21 notificações

de trânsito, apreenderam
duas motocicletas além
de apreensão de entorpecente.
Ainda foi efetuado bloqueio de trânsito entre as
cidades de Umuarama e
Xambrê e na saída para
o distrito de Serra dos
Dourados. A Operação
contou com mais de 50
policiais militares e ainda
integrantes da Polícia Civil
e Guarda Municipal.

20h15 relatando que estaria
rastreando uma carga de
carne roubada no último
dia 24, nas proximidades
de Jacarezinho, no Norte
Pioneiro.
Ainda segundo a PM,
o solicitante relatou que
o rastreamento apontava
para um caminhão, o qual
estava estacionado no pátio
do posto, e que o condutor
e passageiro estariam jantando no restaurante anexo
ao posto.
Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou dois
homens que informaram
serem os responsáveis pelo
caminhão Ford/Cargo 2422
prata. Segundo a PM, foi solicitado aos dois que abrissem o caminhão para que

fosse feita a averiguação da
carga, onde foi necessário o
rompimento do lacre.
Após buscas pelo solicitante dentro do baú, foi
encontrado o rastreador
da empresa, com o apoio
de um equipamento de rastreamento. No local ainda
encontraram diversas caixas contendo vários tipos
de carne, pesando aproximadamente 18 toneladas
de carne.
Segundo a PM motorista
do caminhão relatou ter
pego a carga em Maringá e
que o destino seria Guaíra.
Já o solicitante relatou
ainda que a carga está
avaliada em R$ 500 mil e
que estaria sendo vendida
por R$ 234.808,56.

Bar é flagrado aberto e cheio de
gente em Ivaté durante a madrugada
Um bar foi flagrado
aberto e cheio de clientes
durante a madrugada deste sábado (28), na avenida
Paraná, na área central de
Ivaté, segundo a Polícia
Militar.
De acordo com a polícia, a responsável pelo
estabelecimento, uma mulher de 25 anos, afirmou

saber que estava aberto
fora do horário permitido
por lei e que esta foi a segunda vez que foi flagrada
pela fiscalização.
Pelo Decreto Municipal nº 153, bares, restaurantes, pizzarias e
outros similares podem
permanecer abertos até a
00h00. O flagrante ocorreu

a 0h30, segundo a Polícia
Militar.
O local foi fechado e os
clientes orientados a irem
para casa. A mulher foi
levada até o destacamento
da Polícia Militar onde foi
lavrado termo circunstanciado pelo crime de desobediência e na sequência
liberada.
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Fiscalização da covid-19 realiza mais de
20 notiﬁcações, multa e interdita empresas
Umuarama - Equipes
da Vigilância Sanitária,
amparadas pela Guarda
Municipal, têm intensificado as fiscalizações da Prefeitura de Umuarama em
cumprimento aos decretos
municipais que orientam
o combate à disseminação
do coronavírus, em decorrência da situação de
emergência em saúde que
vigora no município.
Com o reforço também
da Polícia Militar, os fiscais
visitam estabelecimentos e
observam o cumprimento
das medidas determinadas
para o enfrentamento da
pandemia, que tem feito
um número crescente de
vítimas graves – já são mais
de 3,2 mil infectados e 30
mortes, além da superlotação nos leitos hospitalares
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.
O trabalho dos fiscais
envolve orientação e notificação, em caso de irregularidades. As ações iniciadas
às 7h desta sexta-feira, 28,
se estenderam até a 1h da

manhã deste sábado. Por
volta da meia-noite guardas municipais orientaram
adolescentes que estavam
no Lago Aratimbó sobre
o toque de recolher e eles
acataram prontamente.
Vários estabelecimentos
comerciais foram visitados,
entre os quais houve cerca
de 20 notificações, multas e
interdições.
Foram notificados três
bares na Estação Rodoviária, mais dois nas praças
Sete de Setembro e Tamoio
e outros na Av. Ângelo Moreira da Fonseca, mercearia na Manaus, lanchonete
na Rua Guadiana, bares
na Rua Tomé de Souza,
na Avenida Tiradentes, na
baixada da Avenida Londrina e sorveteria. A Guarda
Municipal recebeu também
várias denúncias por telefone e realizou fiscalizações
noturnas. Alguns locais denunciados, porém, já estavam fechados no momento
das visitas, que ocorreram
na cidade e distritos.
Uma conveniência foi

Vários estabelecimentos funcionavam em desacordo com o decreto municipal

notificada na Av. Brasil, próximo ao Colégio Bento Mossurunga, três lanchonetes
foram notificadas em Serra
dos Dourados, mais uma
sorveteria na Praça Nossa
Senhora da Glória, lancho-

nete na Avenida Goiânia,
um bar na Avenida Zaeli
foi multado. Além disso,
uma fábrica de estofados
foi multada e interditada
sob suspeita de mantendo
a linha de produção com

funcionários contaminados.
Nos distritos de Santa Eliza
e Lovat os bares atenderem
às determinações e estavam
fechados.
Por volta das 22h15, em
operação com a Vigilân-

cia Sanitária, a Guarda
Municipal deslocou até a
Av. Rolândia onde havia
denúncia de uma “Live”, o
que foi confirmado através
das câmeras de monitoramento. A equipe teve o
apoio da Polícia Militar. Os
responsáveis pelo evento
foram multados, bem como
as pessoas presentes.
Às 23h30 a central da
Guarda visualizou, através
de videomonitoramento na
Estação Rodoviária, o dono
de um bar comercializando
bebida alcoólica para pessoas em situação de rua e
trocando a mercadoria por
um facão, que foi escondido
em uma árvore próximo a
um ponto de táxi. O comerciante estava acompanhado
de mais três pessoas, que
foram abordadas por uma
equipe. O facão foi recolhido
e os GMs lavraram o termo
de constatação Covid-19. A
fiscalização continua neste
sábado e no domingo, para
garantir o cumprimento das
normas estabelecidas nos
decretos municipais.

Unipar adquire potente scanner intraoral Apesar da pandemia, Caged aponta saldo
e reforça conceito de vanguarda na área positivo de empregos em Umuarama
Umuarama - A tecnologia está cada vez mais presente na Odontologia, com o
surgimento de equipamentos que auxiliam o cirurgião-dentista em diversas
etapas de um tratamento
odontológico. Sintonizada
e sempre preocupada em
oferecer o melhor para seus
alunos, a Universidade
Paranaense investe em
aparelho de última geração, voltado para as aulas
práticas de pós-graduação.
Trata-se da aquisição
do Dentsply Sirona Cerec
Omnicam 2.0, um scanner
intraoral alemão, de alta
precisão. “A Unipar é a primeira instituição de ensino
do Paraná a disponibilizar
esse equipamento para
alunos. Até então, só clínicas particulares tinham”,
informa o professor Luiz
Fernando Tomazinho, supervisor da pós-graduação
em Odontologia da Unipar.
Nas áreas de implante,
ortodontia e estética, principalmente, o aparelho proporciona muitas vantagens. De
altíssimo nível de precisão,
com ele é possível fazer cópia dos dentes e gengiva do
paciente, que é simultaneamente projetada na tela do
computador, para que sejam
visualizados em 3D.
“É um aparelho que nos
dá muitas possibilidades,
simplificando técnicas de
diferentes especialidades
da Odontologia: ele facilita,
aumenta a precisão do
diagnóstico e, por consequência, minimiza erros em
etapas posteriores”, afirma
Tomazinho.
Ele também explica
que esse scanner intraoral
elimina o método de moldagem tradicional, mas
desconfortável, das arcadas dentárias [que, por ser
artesanal, nem sempre proporciona fidelidade]: “Com
essa tecnologia avançada
temos então eficiência,
velocidade e pré-visualização dos preparos, além de
podermos salvar os dados,
guardá-los ou transferi-los
quando necessário, pela
internet”.
O professor da área
de Implantodontia, André
Klein, destaca que essa tecnologia coloca a Unipar bem
à frente em relação ao pro-

Professor André Klein e alunos da pós-graduação em
Implantodontia da Unipar: aparelho alemão otimiza tarefas e
confere precisão a vários procedimentos

Ortodontia
Professores de pós-graduação em Ortodontia
também estão comemorando a aquisição desse
potente scanner intraoral. “Os tratamentos
ortodônticos tiveram uma evolução expressiva
ao longo dos últimos anos; as técnicas anteriores, além de provocarem dores e desconfortos,
afetavam gravemente a aparência do indivíduo,
em função do design dos aparelhos que eram
utilizados”, diz o cirurgião-dentista Lauri Dalmagro Filho, que tem mestrado na área.
Ele acrescenta que “o profissional também
não tinha recursos para planejar o tratamento
com maior precisão em detalhes, mas as inovações tecnológicas possibilitaram o desenvolvimento de métodos e ferramentas que hoje
compõem a ortodontia digital, otimizando a
rotina do cirurgião-dentista”.
Lembra ainda que este novo tempo é um
marco na busca de tratamentos mais eficazes.
“A utilização de técnicas e equipamentos, como
scanner, radiologia digital, simuladores 3D,
computadores e impressão 3D, permite que o
profissional conheça mais profundamente a
anatomia bucal do paciente e, assim é possível
definir as melhores intervenções em cada caso”,
esclarece.

cesso ensino/aprendizagem.
“Entendemos que é uma
tecnologia que está se inserindo no mercado e é muito
importante que o aluno em
formação também conheça
e usufrua”, defende.
Segundo ele, o equipamento reforça o conceito
de vanguarda da Unipar, já
inserida na era da odontologia digital. “Por ser muito
caro, esse scanner é ainda
privilégio para poucos, mas,
com certeza, proporcionará
benefícios para nossos pacientes, que são centenas
todos os anos“, opina.
Implantodontia
O scanner intraoral já

está em uso na Clínica
Odontológica da Unipar.
Nessa semana, foi apresentado aos alunos do
curso de especialização em
Implantodontia, quando
puderam conferir como
funciona o equipamento
em uma demonstração
feita pelo professor André
Klein. “Com a utilização
do equipamento no curso
de Odontologia da Unipar
será possível integrar as
novas tecnologias na prática diária, possibilitando
a formação de um profissional capaz de promover
um bom diagnóstico e,
assim, um tratamento mais
efetivo”, diz Klein.

Umuarama - O índice nacional do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged)
da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia
apresentou saldo positivo
pelo quarto mês seguido
em outubro, com o volume
de 394.989 trabalhadores
ocupados – descontadas
as demissões do período.
No Paraná o saldo também foi positivo (33.615),
com os melhores índices
obtidos nos setores de
construção civil (14,07%),
agropecuária (3,62%) e
indústria (3,19%).
A tendência se confirmou em Umuarama, que
apresentou saldo de 1.219
postos de trabalho ocupados. De janeiro a outubro
deste ano foram admitidos 10.305 trabalhadores e demitidos 9.086,
perfazendo um resultado
positivo de 4,29% apesar
dos efeitos da pandemia
de coronavírus sobre a
economia local, que tem
hoje um estoque de 29.630
trabalhadores empregados no mercado formal.
“Estamos sentindo os
efeitos da pandemia, isso
é indiscutível. Mas a nossa economia tem reagido

bem. Alguns setores estão
bem aquecidos e isso ajuda a compensar as perdas
de outras áreas, inclusive
na geração de empregos
e manutenção dos postos
de trabalho”, avaliou o
prefeito Celso Pozzobom.
Uma análise sobre
os dados do Caged em
Umuarama aponta o setor da indústria com o
melhor índice de empregos mantidos – foram
3.279 contratações e
1.989 desligamentos, perfazendo saldo de 1.290
(26,58%). No comércio a
variação foi negativa em
134 postos de trabalho
e na construção civil o
percentual ficou praticamente estável (foram
674 contratações e 705
demissões). O setor de
serviços teve saldo positivo de 85 contratações
(crescimento de 0,74%).
Os setores que contam hoje com os maiores
saldos de trabalhadores
empregados em Umuarama são a área de serviços
(11.626), seguida pelo
comércio (9.639) e pela
indústria (6.143). Depois
aparecem a construção
civil (1.598) e a agropecuária (624). Nesta
semana o município ado-

tou novas medidas para
combater a disseminação
do coronavírus com a
preocupação de manter
a economia ativa. O foco
é reduzir a circulação
de pessoas e diminuir as
aglomerações, bem como
distribuir melhor o volume de trabalhadores que
utilizam o transporte coletivo na cidade e região
metropolitana.
“Desta forma acreditamos em obter resultado
positivo na luta contra
essa pandemia com o
mínimo de impacto nas
nossas empresas. Mas é
imprescindível que a população colabore, tomando os cuidados pessoais
que todos já sabem, e
pensando mais no coletivo. Porque o nosso
sistema de saúde já está
saturado, os leitos que
restam são poucos e os
profissionais médicos
também começam a faltar.
Só na nossa Secretaria de
Saúde já temos quase 50
afastamentos de médicos,
enfermeiros, técnicos de
enfermagem e demais
servidores por contágio
com o coronavírus ou por
pertencerem a grupos de
risco”, finalizou Pozzobom.

A construção civil continua sendo um dos fortes na geração de empregos
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Maradona brasileiro treina time amador
coreano e tem irmãos Rivellino e Platini
São Paulo (AE) - Meiocampo, baixinho e canhoto.
Esse é Diego Maradona
Petriaggi, o brasileiro de 32
anos, que, além do posicionamento dentro dos gramados e altura, compartilha o
nome e sobrenome de um
dos maiores jogadores de
futebol da história. Foi em
casa, na Coreia do Sul, país
onde vive há cerca de três
anos, que ele recebeu a
triste notícia do falecimento
do argentino.
"Como de costume, assim que acordei peguei
o telefone. Infelizmente,
dentre as minhas notificações estava a notícia da
morte do Maradona. Não
conseguia acreditar", conta
Diego, ao Estadão. "Mesmo
não o conhecendo pessoalmente, fiquei muito triste.
Esperava um dia poder
conhecê-lo", lamenta.
Para o brasileiro, que
contemplou com deslumbre
a carreira de seu xará, o
falecimento de Maradona
é uma perda irreparável.
"Sempre o admirei como
jogador. Tenho um DVD
dele em casa. Assisti vários

vídeos de suas partidas.
Foi um atleta sensacional,
muito inspirador", avalia.
Diego nasceu dois anos
após Maradona vencer a
Copa de 1986. Na época, o
argentino estava no auge de
sua carreira, mas esse detalhe não foi decisivo para
a escolha de seu pai. Antes
mesmo de se casar, ele, que
"é um grande admirador de
futebol", já sabia como chamaria seus filhos: Roberto
Rivellino, Michel Platini e
Diego Maradona.
"Por onde passo, meu
nome chama atenção. Foi
assim na escola, no clube
de futebol, no aeroporto.
As pessoas, a princípio, não
acreditam, pensam que é
apenas um apelido, que não
se passa de uma brincadeira. Muitas vezes tive que
mostrar minha identidade",
conta o brasileiro.
Ele e seus irmãos tornaram-se jogadores profissionais, mas não tiveram o
mesmo sucesso das lendas
que o acompanham. Rivellino jogou na base do São
Paulo, Udinese e Brescia,
da Itália, e que também foi

a casa de Diego e Platini. O
xará de Maradona também
já jogou no Corinthian-Casuals, de Londres. "Nossa
vida mudou bastante depois
da ida para Europa. Foi
uma experiência sensacional", revela.
Hoje, Diego trabalha em
uma escolinha de futebol
sul-coreana. Ele é treinador
da equipe sub-10 e auxiliar
do sub-12 do Cannon FC,
time amador da cidade de
Daegu, sediado na região
sudeste do país. O brasileiro afirma que está estudando para se tornar técnico de
um clube profissional.
"Está sendo uma boa
experiência. Já fiz cursos
de treinador na Inglaterra e
Itália. Espero ter a oportunidade de trabalhar no futebol de base de algum clube
profissional em breve",
conta Diego, que conclui:
"Os coreanos também são
apaixonados por futebol.
Eles também acham interessante meu nome, só que
sou brasileiro, né? Alguns
acabam pensando que sou
argentino."

Esse é Diego Maradona Petriaggi o brasileiro que segue o perfil do argentino

Corinthians, Santos e São Paulo terminam gestões com problemas de endividamento
São Paulo (AE) - Corinthians, Santos e São
Paulo terão novos presidentes na próxima
temporada. O ano da
pandemia encerra o ciclo
de Andrés Sanchez, José
Carlos Peres e Leco,
respectivamente. Em
comum, os três dirigentes não conseguiram
resolver o problema das
dívidas dos clubes, conviveram com atrasos
de salários e tiveram
dificuldades em formar
equipes competitivas e
vitoriosas.
Andrés ao menos deverá entregar o que prometeu quando assumiu o
posto pela segunda vez:
solucionar o problema
do endividamento da
arena do clube. Ele teve
sucesso em negociar os
naming rights do estádio
e batizou o campo de Neo
Química Arena, em um
contrato que renderá R$
300 milhões em 20 anos
ao clube. Antes de sair
de cena, deve confirmar
o acordo do financiamento com a Caixa Econômica Federal também.
Mas a dívida disparou.
A diretoria, de olho
nas eleições deste sába-

SANTOS
No Santos, José Carlos Peres sofreu impeachment no último dia 23 e deu lugar ao vice,
Orlando Rollo, de quem é inimigo. O ex-presidente teve enorme dificuldade para administrar
a parte política do clube. Um exemplo foi o
número de gerentes de futebol contratados e
que pediram demissão: Gustavo Vieira de Oliveira, Paulo Autuori, William Machado, William
Thomas e Ricardo Gomes.
Peres acertou ao contratar o técnico Jorge
Sampaoli, que levou o time ao vice do Brasileiro
do ano passado. Mas o ambiente político inviabilizou a permanência do treinador. A dívida
total é praticamente a mesma de quando Peres
assumiu, algo em torno de R$ 320 milhões. Não
aumentou principalmente pela venda do atacante Rodrygo para o Real Madrid por R$ 172
milhões. Havia ainda a expectativa de erguer
um novo estádio onde está a Vila Belmiro, mas
o projeto foi barrado após a saída de Peres.

do para a presidência,
tenta acelerar o processo, que é tratado de
forma mais comedida
pelo banco estatal. O
pagamento das parcelas
do estádio corintiano em
Itaquera está suspenso
desde outubro do ano
passado, quando a Caixa executou o clube na
Justiça, cobrando uma
dívida de R$ 536 milhões.
O novo contrato deve
prolongar o prazo de

financiamento até 2040
e alterar as formas de
pagamento. A intenção
do Corinthians é usar
o dinheiro dos naming
rights para quitar parte
da dívida. O restante
será financiado em parcelas pelos próximos
anos. Para a assinatura
do contrato falta definir
a porcentagem do reajuste anual e quando as
parcelas começarão a
ser cobradas - o clube

pede que sejam debitadas a partir de 2022, com
prestações quitadas de
forma anual e não mais
mensal, como era no
contrato anterior.
Andrés prometeu
resolver os problemas
financeiros da arena
até este mês. Além da
dívida com a Caixa, falta
achar encaminhamentos
também para a pendência financeira com a
construtora Odebrecht.
A tendência é de que o
valor seja abatido com
repasse dos CIDs, os
Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento.
Apesar de tornar viável
o estádio, não conseguiu
equilibrar as contas do
Corinthians. Ele assumiu o clube com uma
dívida de R$ 425 milhões

e até o última atualização, no ano passado, o
saldo negativo passava
dos R$ 765 milhões. Em
julho, a diretoria publicou um balancete com os
resultados do primeiro
semestre de 2020, com
dívida de R$ 902 milhões.
“Mesmo com contrato
do naming rights, as
finanças nunca estiveram tão ruins. A dívida
aumentou muito nessa
última gestão É o ponto
de alerta para quem for
assumir a presidência.
Mesmo tendo investido
bastante no time, não
teve retorno em relação
a títulos nacional e internacional”, destacou o
professor de marketing
esportivo da ESPM, Ivan
Martinho.
Dentro de campo, sob

o comando de Vagner
Mancini após a demissão de Tiago Nunes e a
passagem de Coelho, o
time luta para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato
Brasileiro. Na semana
passada, foi acionado
pela Fifa a pagar R$ 18
milhões pela compra de
Jô do Japão.
Andrés se despedirá
dessa sua segunda passagem pela presidência
corintiana com dois títulos estaduais, em 2018
e 2019. No entanto, colecionou maus resultados,
como a queda precoce na
segunda fase da Copa
Libertadores deste ano
e a briga para fugir das
últimas colocações no
Brasileiro de 2019 e na
atual edição.

SÃO PAULO
Leco assumiu de maneira interina o clube do Morumbi há cinco
anos para tentar “apagar o incêndio” da gestão de Carlos Miguel
Aidar, marcada por escândalos de
corrupção. Durante esse período, o
mandatário conseguiu ser reeleito,
mas não cumpriu o prometido.
Questionado pelos torcedores, o

dirigente deixará o São Paulo com
o jejum de oito anos sem conquistas, com aumento significativo da
dívida e com problemas na gestão
semelhantes ao de seu antecessor.
O déficit do clube, que era de R$
284 milhões em 2015, subiu para
R$ 538 milhões no último balanço,
divulgado em 2019.
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B1

Variedades

B2
Enxuta

Viviane Araújo enxugou ainda mais suas medidas. A
atriz perdeu cerca de quatro quilos com a ajuda de uma
coach fitness que indicou um procedimento detox, à base
de legumes e proteínas.

Novo personagem

Ed Canedo foi o escolhido para interpretar Sidom
na trama que conta a idealização e a construção
da Torre de Babel, em “Gêneses”, a nova novela da
Record TV. “Sidom é artesão, caçador, pintor, arquiteto, médico e primo de Ninrode (Pablo Morais). Ele
o ajuda, bem como ao grande amigo Társis (Saulo
Rodrigues), a idealizar e construir a Torre de Babel.
Costumo brincar que, dominando tantas áreas e
fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, ele é quase
um Leonardo Da Vinci da época”, revela o ator sobre
seu personagem.

Felipe Araújo no “Programa Eliana”

O cantor Felipe Araújo é o destaque do quadro “Rede
da Fama”, do “Programa Eliana”, que vai ao ar na tarde
de hoje, pelo SBT. Na atração o sertanejo relembra seu
passado e como foi o início da carreira. Se emociona com
as lembranças de seu irmão, Cristiano Araújo, e ganha
uma grande surpresa de seu pai. Para quem é fã, vale a
pena conferir.

Violência extrema

Fernanda Lima fez questão de se pronunciar quanto
sente ao lamentável incidente que envolveu Bruno Miranda, o Borat, que é o seu colega em “Amor & Sexo”. Borat
foi baleado durante uma discussão de trânsito no Rio de
Janeiro. “Fiquei muito triste quando soube. (...) Mando
meu carinho para a família do Bruno e toda energia positiva para ele se recuperar totalmente e logo”, escreveu a
apresentadora. Felizmente, Bruno Miranda está se recuperando bem do ferimento.

Segunda lua de mel

Roberto Justus e Ana Paula Siebert estão em segunda
lua de mel nas Ilhas Maldivas. A modelo foi fotografada pelo
marido numa belíssima praia daquela região e esbanjou
na beleza usando um “tomara que caia”.

Vivendo a realidade

Fofoqueiros de plantão contam que Lucas Jagger, que
tem 21 anos e é filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger,
mora sozinho em um apartamento em Nova Iorque e não
conta com a ajuda de ninguém para cozinhar ou manter
o recinto em ordem. É a convivência com a realidade da
maioria dos mortais.

Country romântico

O cantor internacional Antonio Moraes veio ao Brasil
para divulgar o trabalho que vem fazendo nos Estados
Unidos. O estilo country romântico artista vem conquistando os brasileiros que logo expressaram o desejo de
ouvi-lo cantando em português. Incentivado pelo amigo e
digital-influencer Jacques Vanier, ele compôs e gravou a
música “Esquece de Mim” que e está em todas as plataformas digitais e rádios do Brasil.

Elogiado

Wesley Safadão apareceu em foto sem camisa. O
registro foi feito durante a
visita do cantor ao Beach
Park, em Fortaleza, no
Ceará, ele foi bastante elogiado pelo corpo sarado.
Recentemente, Wesley e
sua mulher, Tyane Dantas,
aderiram a um programa
fitness e já mostram os
bons resultados.

29/11/2020
Foto: Pablo Sanábio /
João Miguel JR–RG
1) Pablo Sanábio
interpretou o personagem Max em qual
dessas novelas?
a) “Malhação: Seu
Lugar no Mundo”
b) “A Regra do
Jogo”
c) “Cúmplices de um Resgate”
d) “Totalmente Demais”
2) Que atriz interpretou a Dona Beija, na novela
homônima da extinta Rede Manchete que foi reprisada
pelo SBT?
a) Sônia Braga
b) Bruna Lombardi
c) Claudia Raia
d) Maitê Proença
3) Como se chamava o mordomo assustador do
seriado "A Família Addams"?
a) Feioso
b) Gomes
c) Tropeço
d) Bruxo
4) Quem é o marido da atriz Bruna Lombardi?
a) Wolf Maia
b) Carlos Eduardo Dolabella
c) Carlos Alberto Ricelli
d) Reginaldo Faria
5) Qual era o nome do personagem interpretado
pelo ator Roberto Bontempo na novela "Terra Nostra"?
a) Delegado Eriberto
b) Josué
c) Anacleto
d) Bartolo
(Respostas: 1-d / 2- d / 3-c / 4-c / 5-a)
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Filmes

(A programação de filmes está sujeita a alterações
sem o prévio aviso)
O Escorpião Rei
(The Scorpion King) 13h30, na Rercord, EUA/Alemanha/Bélgica, 2002. Direção de Chuck Russell. Com
Dwayne Johnson, Steven Brand. Em uma época bem
remota, na cidade de Gomorra, Memnon, um governante maligno, estava determinado em massacrar todos
que fossem contrários a ele.
Capitão América: Guerra Civil
(Captain America: Civil War) 14h50, na Globo, EUA,
2016. Direção de Anthony Russo/Joe Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans. Steve Rogers é o atual
líder dos Vingadores, supergrupo de heróis formado
por Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Visão, Falcão
e Máquina de Combate. O ataque de Ultron fez com
que os políticos buscassem algum meio de controlar
os super-heróis, já que seus atos afetam toda a humanidade. Tal decisão coloca o Capitão América em rota
de colisão com Tony Stark, o Homem de Ferro.
November Man – Um Espião Nunca Morre
(The November Man) 23h25, na Globo, EUA, 2014.
Direção de Roger Donaldson. Com Pierce Brosnan,
Luke Bracey. Peter Devereaux é um ex-agente da CIA
extremamente perigoso e altamente treinado. Há algum tempo vivendo em seu tranquilo retiro, ele é persuadido a voltar ao trabalho para realizar uma missão
muito pessoal. Devereaux deve proteger uma testemunha valisosa, Alice Fournier, que possui informações
reveladoras num caso de conspiração internacional.
Logo ele descobre que sua tarefa o coloca como alvo
de um antigo colega da CIA, o agente David Mason, a
quem havia treinado. Cresce em Devereaux suspeitas
de que existem infiltrados na agência e que, dessa
forma, ele não pode confiar em nada e nem ninguém.
Alvo Executivo
(Executive Target) 00h00, na Bandeirantes, EUA,
1997. Direção: de Joseph Merhi. Com Michael Madsen,
Roy Scheider. Uma quadrilha de mercenários captura
um motorista profissional de Hollywood, chamado
Nick James, para fazer parte de um plano de sequestro ao presidente dos Estados Unidos e derrocada do
governo.
Noé
(Noah) 01h05, na Globo, EUA. Direção de Darren
Aronofsky. Com Russell Crowe, Jennifer Connelly. Noé
vive com a esposa, Naameh, e os filhos, Sem, Cam e
Jafé, em uma terra desolada, onde os homens perseguem e matam uns aos outros. Um dia, Noé recebe
uma mensagem do Criador de que deve encontrar
Matusalém. Durante o percurso ele acaba salvando
a vida da jovem Ila, que tem um ferimento grave na
barriga. Ao encontrar Matusalém, Noé descobre que
ele tem a tarefa de construir uma imensa arca, que
abrigará os animais durante um dilúvio que acabará
com a vida na Terra, de forma que a visão do Criador
possa ser, enfim, resgatada.
Os Meninos Voadores
(Sky Kids - Aka: The Flyboys) 02h30, na Bandeirantes, EUA, 2008. Direção de Rocco DeVilliers. Com
Reiley McClendon, Stephen Baldwin, Tom Sizemore.
Dois adolescentes curiosos embarcam clandestinamente em um avião, que será usado como parte de um
plano perigoso arquitetado por mafiosos.
Plano De Voo
(Flightplan) 02h45, na Globo, EUA. 2005. Direção de
Robert Schwentke. Com Jodie Foster, Peter Sarsgaard.
Mulher devastada com a morte súbita de seu marido,
voa com a filha de Berlim a Nova York. A mais de 40
mil pés de atitude e a bordo de um moderno avião
que ajudou a projetar, entra em pânico ao perceber o
desaparecimento da menina. Desesperada, ela precisa
provar para a tripulação e os passageiros sua sanidade, já que não há sinal de que a menina esteve, de
fato, no avião.

Tudo melhorando

O pai de Sabrina Sato,
Omar Rahal está se
recuperando bem da
Covid-19, assim como
Leda Nagle, a sogra da
apresentadora. Ambos
foram hospitalizados
depois do diagnóstico,
mas agora estão bem.
Vale dizer que Sabrina
Sato e o marido, Duda
Nagle, também testaram
positivo, mas seguiram
o tratamento em casa e
agora estão curados.

Apenas usando
um anel

Jennifer Lopez surpreendeu os seus fãs ao
aparecer numa no clipe de
sua mais recente música,
“In The Morning”. A cantora usou apenas seu anel
de noivado com o ex-jogador Alex Rodriguez.

Áries
Vá tocando o que já eﬆá fazendo e
capriche. Com um trabalho caprichado poderão vir outras oportunidades.
Organize seus papéis e documentos.
Coloque as contas em dia.

Libra
Uma coisa é perceber e entender claramente o que acontece à sua volta,
outra é comentar essas situações
com mais gente. Seja discreto com os
segredos da família e de seus amigos.

Touro
Neﬆe momento, mantenha a determinação para realizar o que assumiu.
Faça exercícios físicos para aliviar a
tensão e poder se diﬆrair. Se você
eﬆá feliz em sua relação, dê provas
disso.

Escorpião
Excesso de criatividade só será um
problema para quem tem uma função
muito burocrática. Se eﬆe é seu caso,
trate de ter uma atividade paralela
para poder liberar a sua imaginação.

Gêmeos
Pode ficar ansioso para colocar em
prática um novo projeto pessoal ou
um trabalho em grupo. O importante
é não deixar essa chance se apagar
e, ao mesmo tempo, manter os pés
no chão.

Sagitário
Cultive a determinação para realizar
as atividades que assumiu. Faça exercícios físicos para aliviar a tensão e se
diﬆrair. Evite conflitos com parentes
se o assunto for dinheiro. Analise a
situação com calma.

Câncer
Seja cauteloso com os fofoqueiros e
sensível com a família. Moﬆre a sua capacidade profissional propondo saídas
criativas. Aja sempre com humildade e
conseguira atingir seus objetivos.

Capricórnio
Nem sempre uma oportunidade
profissional cai no seu colo. Às vezes
é preciso criá-la. Não desanime se
eﬆiver em um momento em que pouca
coisa acontece. Dias melhores virão.

Leão
Já dizia um sábio que a melhor coisa
do mundo é saber ser você mesmo.
Não tente ser o que você não é só
para agradar os outros. Seja original!
Seja sempre você e nunca tenha
nunca duas caras!

Aquário
No trabalho não entre em choque com
seus superiores e procure gaﬆar essa
tensão fora do trabalho. Faça exercícios, um curso ou um treinamento que
melhore o seu desempenho.

Virgem
Aproveite para mudar o que incomoda
em casa. Converse e procure alternativas de convivência. Consolide o
relacionamento amoroso trocando
ideias e planos futuros.

Peixes
Você será notado pelas soluções
originais e inteligentes em qualquer
trabalho que exija criatividade. Se lida
com atividades artíﬆicas, ponha mãos
à obra. Dia de alegrias!

Saúde
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IBELEZA

Eliminando o
‘tchauzinho’
mole do braço
O “tchauzinho” mole do
braço, sem dúvida, é um
incômodo que acomete a
grande maioria das pessoas. Apesar de ser uma
reclamação constante nos
consultórios de cirurgia
plástica, poucos sabem que
a maior causa da flacidez
na área dos braços é a
variação de peso.
A pele desta região dos
braços é fina e não muito
elástica. Uma vez distendida com o ganho de peso,
a gordura faz com que a
área fique curva. Então,
mesmo após emagrecer
novamente, a pele não volta
ao estado original, tornando-se flácida.
Colágeno
Com a idade, a situação
se agrava porque a quantidade e qualidade do colágeno diminui e a espessura
da pele fica ainda mais fina
e com menos elasticidade,
podendo apresentar um aspecto enrugado. A melhor
receita para evitar o tão
temido “tchauzinho” mole
é manter uma alimentação
adequada e realizar exercícios físicos regulares para
evitar o ganho de peso.
Procedimentos
Existem tratamentos
e procedimentos estéticos que, dependendo do

diagnóstico, auxiliam na
diminuição da flacidez dos
braços. Por exemplo, se
houver apenas pele de má
qualidade, tratamentos que
estimulam a produção de
colágeno são os ideais.

criofrequência; ele trata
gordura localizada e define
o músculo. O bom é que
após o tratamento não é
preciso cuidados especiais
e o paciente retoma normalmente suas atividades.

Gordura
Se o problema for apenas uma pequena quantidade de gordura sem sobra
de pele, a lipoaspiração ou
a criolipólise podem conferir os resultados desejados. Já se houver acúmulo
de gordura com sobra de
pele, mesmo que pequena,
qualquer procedimento
que diminua a gordura vai
aumentar ainda mais a
flacidez.

Tratamentos
Os tratamentos à base
de radiofrequência (150W)
atuam contra a flacidez,
gordura e celulite. Também
na flacidez dos braços,
produz bons resultados.
O tratamento consiste na
aplicação de calor de forma
mais intensa e promete a
morte dos adipócitos e sem
queimar a pele, e ainda
estimula a produção de
colágeno.

Pele
Em casos em que há
grandes excessos de gordura ou sobra de pele, a
conduta é cirurgia. Porém,
por ser muito fina e pouco
elástica, a pele dessa área
não responde muito bem a
procedimentos estéticos.

Tchauzinho
Vale aqui a recomendação, se você pretende
tratar o “tchauzinho” mole,
procure clínicas e estética
especializadas e fale antes
do seu médico. Informe-se
para saber o que pode ser
feito na clínica e o que
necessita de médico especializado.

Procedimentos
N o e n t a n t o, a l g u n s
procedimentos amenizam
bastante o problema. Um
deles é o equipamento
que associa criolipólise,
ultrassom microfocado,
corrente de estímulo muscular, radiofrequência e

Cuidados
Cuidado com a picaretagem, com os locais que oferecem tratamentos a preços
muito abaixo do praticado.
Infelizmente, nem todos os
equipamentos oferecem

O “tchauzinho” mole é uma condição do corpo humano, tanto feminino quanto masculino.
E incomoda muito a autoestima. Ele acontece porque a pele na região é muito fina e quando
ocorre um acúmulo de gordura, a pele distende e não volta mais ao normal, mesmo quando
se emagrece / GB Imagem

Exercitar os músculos minimiza bastante o “tchauzinho” mole e também manter sempre o
peso adequado ao tipo físico é uma boa maneira de manter a pele lisinha e esticada / GB Imagem

o nível de segurança adequado e consequentemente
não produzirão o resultado
esperado.
Mas, voltando às causas do “tchauzinho” mole,
cuide com carinho da sua
alimentação. Além disso,
pratique exercícios que
fortaleçam a sua musculatura.

Conheça alimentos ricos em
gorduras boas para a sua saúde

O abacate é muito saudável. É o tipo de alimento que deveria
estar mais presente na alimentação das pessoas. Uma porção de
100 g de abacate contém por volta de 14,6 g de gorduras boas.
Aproximadamente 10 g do teor de gordura são provenientes de
gorduras monoinsaturadas e quase 2 g correspondem a gorduras
poli-insaturadas.

2. Gema de ovo

Os ovos são boas fontes de proteína e também gordura. Essa
gordura está mais concentrada na gema, que também está repleta
de outros nutrientes importantes. A gema do ovo contém ômega-3
na forma de DHA, que é a mesma gordura saudável encontrada
nos peixes como o salmão selvagem. O DHA é essencial para
melhorar a comunicação entre as células e o sistema nervoso;
é boa para o cérebro, para o funcionamento dos olhos e para o
controle de gorduras no sangue.

3. Azeite de oliva

O azeite de oliva é comumente usado na dieta mediterrânea
(a mais recomendada como estilo de vida saudável). O azeite
reduz o risco de doença cardíaca e pressão arterial. Ele é rico
em gorduras monoinsaturadas que ajudam na prevenção da
Diabetes Tipo 2. Também ajuda no retardo do envelhecimento
cardíaco, em conjunto com os antioxidantes que oferecem uma
proteção contra a deterioração das células vermelhas do sangue.

4.Castanhas

Suas melhores apostas para nutrição são amêndoas, castanha
do pará, nozes e pistache. As castanhas são ricas em vitamina
E, ômega 3, ômega 6, luteína e zeaxantina, que são carotenoides
importantes para a saúde dos olhos. Pesquisas mostram que
consumidores de castanha estão menos propensos a desenvolver diabetes tipo 2 e têm um risco reduzido de doença cardíaca.

5.Cacau e manteiga de cacau

O cacau faz bem ao coração porque é rico em catequina, flavonoide que inibe as enzimas que elevam a pressão arterial. Além
disso, aumenta o fluxo de sangue para as artérias, o que também
controla a pressão arterial. O alimento ainda ajuda a reduzir
os níveis de triglicerídeos e possui poderosos antioxidantes e
gorduras boas, essenciais para evitar doenças cardiovasculares.
6.Óleo de coco
O consumo de óleo de coco melhora os níveis de gordura
de mulheres na pré menopausa. O mesmo estudo cita análises
realizadas em animais, que mostram que o consumo de óleo de
coco reduz o colesterol total, o que contribui para a diminuição
do risco de doenças cardiovasculares – sendo um ótimo substituto
para as gorduras vegetais hidrogenadas.

7.TCM

O TCM é uma das gorduras mais nobres e ricas que existem.
A principal característica é a velocidade e facilidade com que
essa gordura é absorvida pelo nosso organismo e convertida em
energia. Por isso é bastante usada pelos praticantes de atividade

8.Carne de porco

A carne de porco é rica em gordura monoinsaturada. De
fato, um estudo recente de adultos com sobrepeso descobriu
que o consumo regular de carne de porco serviu para melhorar
a composição corporal e fatores de risco cardiovascular. Além de
ser uma fonte de proteína e gordura saudável, a carne de porco
também contém ferro e potássio.

9.Linhaça

Junto com as castanhas, sementes são alimentos ricos em
gorduras boas para melhorar o colesterol bom. E a linhaça é
especialmente popular entre os nutricionistas devido à sua
versatilidade em uma dieta saudável para o coração. 100 g de
semente de linhaça são compostas por mais de 40 g de gorduras,
das quais aproximadamente 7,5 g são gorduras monoinsaturadas
e 28,73 g são gorduras poli-insaturadas. As sementes de linhaça
também são ricas em um nutriente encontrado nas plantas, os
lignanos. Eles possuem ação antioxidante e já foram apontados
por pesquisas como capazes de prevenir alguns tipos de câncer.
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10. Manteiga ou ghee

A manteiga ghee é super concentrada em gorduras boas.
É um alimento interessante porque não possui lactose e nem
caseína. Não precisa ser guardada na geladeira e é muito utilizada atualmente para substituir o uso da manteiga normal nas
refeições. O uso da manteiga ghee pode ajudar a diminuir os
níveis de colesterol ruim e os triglicerídios. Além de ser muito
benéfica para a saúde dos intestinos.

11.Creme de leite

o consumo de produtos lácteos ricos em gordura não aumenta
o risco de doenças cardiovasculares e de obesidade; pelo contrário, pode até reduzí-los. As pesquisas apontam que esse efeito
cardioprotetor exercido pela gordura do leite parece estar vinculado à presença de compostos específicos, com destaque para
o ácido linoleico conjugado (CLA) e o ácido vacênico. Estudos
sugerem que o CLA apresenta potentes atividades bioquímicas
e fisiológicas, que podem beneficiar o organismo e proteger
contra enfermidades crônicas como doenças cardiovasculares,
obesidade e diabetes.

12.Queijo parmesão

Apesar de muitas vezes ser visto como vilão, o queijo mais
amarelo e curado é o melhor queijo para ser consumido, justamente porque possui mais gorduras saudáveis que o queijo
branco. Queijos mais amarelos possuem uma maior quantidade
de gordura saturada, que é benéfica. Esse tipo de queijo é fonte
de proteínas e cálcio e possui uma quantidade maior de vitaminas lipossolúveis quando comparados com a ricota e o cottage.
Também possui um teor de lactose bem baixo.

13.Açaí

O açaí é uma fruta rica em gordura boa monoinsaturada, fibra
e carboidrato. A cor escura indica a presença de antioxidantes.
Os flavonoides ajudam a diminuir os radicais livres, no rejuvenescimento celular, melhoram a circulação sanguínea e mantém os
processos orgânicos saudáveis e ativos. No açaí também temos
cálcio, manganês, fósforo e bastante potássio. O ideal é consumir
o açaí em natura ou em pó liofilizado.
Fonte: https://belezaesaude.com/alimentos-gorduras-boas/

EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) requerido(a) EFJ Manutenções Industriais Eireli - Instaltec, inscrita no CNPJ nº 32.265.359/0001-87,
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autos de Ação Rescisão de Contrato com Subrogação de Valores Pagos sob nº
0015712-14.2019.8.16.0173 - Projudi, onde é requerente EPS Construções Civis Ltda e requerido(a) EFJ
Manutenções Industriais Eireli - Instaltec, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:
RESUMO DA INICIAL: A empresa EPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA contratada pela UNIPAR de
Umuarama, subcontratou a prestadora de serviços EFJ MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI para
execução de serviços de encanamento hidráulicos, alvenaria, reboco, pintura e metalurgia numa obra que
estava sendo executada na Av. Angelo Moreira da Fonseca para UBS da Prefeitura de Umuarama em
convênio com a UNIPAR, que ficou a cargo da empresa autora que por sua vez contratou a empresa ré. O
valor total dos serviços contratados importava em R$ 38.725,25, tendo sido dado um desconto na mão de
obra no valor de R$ 10.725,25, totalizando num valor de R$ 28.000,00. Ocorre que no dia dez de abril de
2019 foi efetuado um adiantamento no valor de R$ 5.000,00, para o início das obras, a seguir no dia vinte e
cinco de abril do ano de 2019 foi efetuado um pagamento de R$ 9.000,00 e no dia vinte e um de maio de
2019 foi efetuado mais um pagamento no valor de R$ 6.000,00, o valor todo corresponde a 71,43% dos
serviços contratados, tudo conforme os recibos de pagamentos acostados aos autos. Entretanto a prestadora
de serviço interrompeu a prestação de serviço na obra de forma unilateral sem aviso prévio e de modo algum
cumpriu o contrato em sua integralidade, deixando pendências nos termos do laudo acostado nos autos.
Diante do exposto, a empresa autora contratante requer a rescisão contratual e sua desobrigação de pagar o
valor restante, posto que os serviços deixaram de ser prestados a contento e em sua integralidade e
indenização por pendências que ficaram no trabalho desenvolvido. Ademais a autora arcou com as
responsabilidades trabalhistas, posto que poderia ser indevidamente acionada na Justiça do Trabalho como
subsidiária por ter sido beneficiada com a prestação de serviços. Os trabalhadores foram despedidos pela
prestadora de serviços de serviços sem receber seus haveres, motivo pelo qual a empresa autora (EPS
CONSTRUÇÕES CIVIAS LTDA) quitou os débitos trabalhistas e se sub-rogou nos créditos perante a
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trabalhistas. Cabe explicar que a empresa autora atendendo o apelo dos trabalhadores que não receberam
os valores rescisórios, pagou acordos trabalhistas e se sub-rogou nos direitos nos termos dos contratos de
sub-rogação acostados aos autos. Portanto, a empresa contratante efetuou o pagamento aos trabalhadores

no valor total de R$ 8.550,60 e requer a devolução do pagamento que foi efetuado no dia 28/06/2019, com
juros de 1% ao mês e correção monetária. Requerimentos de praxe.
Fica o(a) requerido(a) CITADO(A) de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conteste a presente ação, sob pena de revelia, caso em que
será nomeado curador especial.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
Umuarama, 02 de novembro de 2020.
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP n¼ 2.200-2/2001, Lei n¼ 11.419/2006, resolu• ‹ o do Projudi, do TJPR/OE
Valida• ‹ o deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYNH DVGBP PCRBE Z9WP3

1. Abacate

física ou por aqueles que seguem uma dieta cetogênica e precisam
de energia vinda das gorduras naturais, e não de carboidratos
(amido e açúcares). Ou seja, o TCM (Triglicerídeos de Cadeia
Média) ajuda no ganho de músculo e na perda de peso.

.200-2/2001, Lei n¼ 11.419/2006, resolu• ‹ o do Projudi, do TJPR/OE
Identificador: PJYNH DVGBP PCRBE Z9WP3

O mito de que comer gordura faz mal já ficou para trás há
muito tempo. Ao contrário do que ainda se divulga, as gorduras
são alimentos muito benéficos para nossa saúde. É claro que aqui
não estamos falando da gordura trans dos alimentos industrializados, e sim das gorduras naturais saturadas e insaturadas.
Então, deixemos de lado a “gordurofobia”. A seguir, uma lista
com alguns alimentos ricos em gorduras boas para você consumir
em prol de sua saúde:
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA HATCH
ADVANTAGE
11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com
air bag, branco. R$
25.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.
CELTA LT 1.0
2013, completo. R$
22.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
CORSA
SEDAN 1.4
PREMIUM
08/09, prata completo,
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.
CRUZE LTZ
1.4 TURBO
Prata, 2018 30.000
km, sem detalhes, R$
84.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
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
Branca, completa,
cab. dupla. R$ 68.000
Fones: (44) 3622-3292

/ 99976-0563.

FORD

27.000,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.

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

GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

FORD

FOCUS
HATCH 12/13
Branco, ﬂex, completo,
R$ 35.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
IMPORTADOS

IMPORTADOS

COROLLA
ALTIS 18/18
Preto, 90.000 km,
R$ 90.000,00 Fones:
(44) 3622-3292 /
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

GOL 1.0
2003/04
Prata, 4 portas,R$
12.500,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.

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

GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo
com airbag, R$

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda,

COROLLA XEI
18/19
Branco, 35.000 km
R$ 89.000,00 Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
HONDA CIVIC
LXS
Flex, 07/08, completo
R$ 32.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
VOLKSWAG
EN

VOLKSWAGEN

B4

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 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,

CARROS
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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

18/18

de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210.

APARTAMENTOS
asasss
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida

PRETO

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,

VALOR

R$ 58.900,00

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

COMPLETO, AUT, 7 LUGARES R$72.900,00

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

CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS

Envie seu currículo a Viação Umuarama:

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

COMPLETO, AUT

VERMELHO

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350

OPCIONAIS

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,

R$ 79.900,00

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
LOCAÇÃO
Ed. Burle Marx, 8º

andar, contendo: 01
suíte, 02 quartos,
sala,
cozinha,
02
garagem,
piscina, academia,
brinqueoteca, sala de
eventos. R$ 1.350,00
+
condomínio.
(av. Paraná nº
5636). Fone: (44)
9 9958-0170.

Umuarama Ilustrado

Classificados

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

VEndAS

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 400.000,00

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

R$ 270.000,00

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

R$ 1.300.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

Residência:

R$ 180.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

R$ 975.000,00

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

VEndAS

LOCAÇÕES
Residencias:

R$ 3,500,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

Apartamentos:

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

LOCAÇÕES

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

R$ 175.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 850,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 140.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

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

R$ 7.000,00

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

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

VEndAS
R$ 240.000,00

R$ 5.000,00

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

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

Apartamentos:

R$ 1.300,00

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

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

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Residencias:

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

Comercial:

R$ 3.500,00

LOCAÇÕES
VEndAS

Residencias:

VEndAS
Residência:

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

Terrenos:

VEndAS

R$ 1.300.000,00

B5

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

LOCAÇÕES

R$ 450.000,00

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

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

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

R$ 12.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 8.000,00

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

R$ 1.200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

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

GM aumenta investimentos e amplia
portfólio para liderar corrida dos elétricos
A presidente e CEO da
General Motors, Mary Barra,
revelou que a empresa oferecerá 30 modelos totalmente
elétricos em todo o mundo
até meados da década. Quarenta por cento dos lançamentos da empresa nos EUA
serão veículos elétricos até o
final de 2025. Barra também
anunciou um aumento no
compromisso financeiro da
GM com veículos elétricos
(EVs) e autônomos (AVs)
hoje para USD 27 bilhões
até 2025 – acima dos US $
20 bilhões planejados antes
do início da pandemia de
covid-19.
“A mudança climática é
real e queremos fazer parte
da solução colocando todos
em um veículo elétrico”, disse Barra. “Estamos fazendo
a transição para um portfólio
totalmente elétrico em um
momento de pujança, com
foco no crescimento. Podemos acelerar nossos planos
para EV porque estamos
construindo rapidamente
uma vantagem competitiva
em baterias, software, integração de veículos, fabricação e experiência do cliente.”
Na conferência virtual
Barclays Global Automotive, Barra e Doug Parks,
vice-presidente executivo
de Desenvolvimento Global
de Produto, Compras e
Cadeia de Abastecimento
da GM, compartilharam

Quarenta por cento dos lançamentos da empresa nos EUA serão veículos elétricos até o final de 2025

os principais elementos do
plano da GM.
MEDIDAS
Até 2025, a GM lançará
30 EVs em todo o mundo, e
mais de dois terços estarão
disponíveis na América do
Norte. As marcas Cadillac,
GMC, Chevrolet e Buick estarão representadas, com EVs
em todas as faixas de preço,

para trabalho, aventura,
desempenho e uso familiar.
Os avanços da engenharia aumentaram o alcance
máximo estimado pela GM
anteriormente de veículos
baseados na tecnologia Ultium de baterias, de 643 para
724 quilômetros com carga
total.
A versátil plataforma
Ultium da GM fornece a

flexibilidade para construir
tudo, desde o mercado de
veículos de grande volume
até de alto desempenho –
tudo a partir de uma única
célula comum na maioria dos
mercados e um conjunto de
componentes de propulsão
intercambiáveis.
Mais da metade dos investimentos de capital e
equipe de desenvolvimento

de produtos da GM serão
dedicados a programas de
veículos elétricos e autônomos.
A química da bateria Ultium de segunda geração da
GM é projetada para fornecer o dobro da densidade de
energia com menos da metade do custo da química de
hoje. A GM já está testando
o protótipo desta tecnologia

de nova geração, que deve
estar disponível em meados
desta década.
Espera-se que a tecnologia Ultium, apoiada por
centenas de patentes concedidas e pedidos de patentes
pendentes, aproxime os EVs
da paridade de preço com
veículos a combustão.
Ambos lançamentos GMC
HUMMER EV e Cadillac
LYRIQ foram acelerados,
junto com outros veículos a
serem revelados posteriormente.
A GM está contratando
3.000 engenheiros de sistema elétrico, software de
infoentretenimento e controles, além de desenvolvedores
para Java, Android, iOS e
outras plataformas.
A montadora continua a
explorar o licenciamento de
terceiros para sua arquitetura Ultium EV, baterias e
sistemas de propulsão, junto
com sua tecnologia de célula
de combustível Hydrotec
desenvolvida com a Honda.
Vendas
A GM, em colaboração
com seus concessionários,
irá alavancar suas vendas
e capacidade de serviço e
inovações acionadas por
software para fornecer uma
experiência excepcional ao
cliente para fãs de EV e,
também, para novos clientes
de EV.

