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Comércio volta a funcionar na segunda 
e Umuarama terá toque de recolher
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Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
5 e 6 de Abril de 2020

O prefeito de Umuarama, 
Celso Pozzobom, assinou 
ontem o decreto 082/2020 
que entrará em vigor na 
segunda-feira dia 6 com a 
permissão para a maioria do 
comércio e prestadores de 
serviços voltar a trabalhar. 
Porém, impôs uma série de 
exigências sanitárias e de 
saúde para evitar a conta-
minação ainda maior pelo 
coronavírus (Covid-19).  No 
decreto, a Prefeitura também 
adota o toque de recolher en-
tre 21 e 5 horas, permitindo 
nas ruas apenas quem estiver 
trabalhando ou em busca de 
atendimento de saúde de 
urgência. Se não der certo, 
o prefeito promete retomar 
o fechamento.  Saiba como 
ficam igrejas, academias e 
outros. 
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CRISTÃOS 

Semana Santa começa 
neste Domingo de Ramos 

com igrejas vazias 
Pela primeira vez nas últimas décadas, a 
Semana Santa será de igrejas vazias. Tudo 
isso para evitar a aglomeração de pessoas 
e  manter a prevenção contra o aumento no 
número de casos da pandemia do coronaví-
rus.  Por isso, para os católicos, o bispo dom 
João Mamede informou que as celebrações 
serão as mesmas, porém transmitidas pelo 
rádio e redes sociais. E começa com o Do-
mingo de Ramos. 
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As medidas de isolamento social 
adotadas em Umuarama nos 
últimos 15 dias teriam sido as 
responsáveis por manter a linha 
com o número de casos estável 
na cidade. Segundo a secretá-
ria municipal da Saúde, Cecília 
Cividini, a liberação gradual do 
funcionamento do comércio e 
indústria vai mostrar como ficarão 
os casos nos próximos dias. Se a 
linha continuar estável, tudo bem, 
se os números diminuírem melhor, 
mas se aumentar demais, novas 
medidas amargas poderão ser 
necessárias. Umuarama fechou 
ontem com 128 suspeitos com 
dois confirmados.  Página A4

• Nas lojas que abriram neste sábado, longas filas se formaram. Pozzobom diz que é preciso cuidados 

Com a quarentena, gráfico da Covid-19 se 
manteve estável na cidade de Umuarama 
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Últimas
ALGUNS ALIVIADOS

Polícia Federal orienta delegados a 
suspender operações durante pandemia

São Paulo, (AE) - A Polícia Federal (PF) reduziu o 
número de operações de combate à corrupção e ao 
crime organizado por todo Brasil, devido aos riscos 
de transmissão do novo coronavírus. Delegados estão 
orientados a suspender temporariamente ações que 
envolvam agrupamento e movimentação de equipes 
policiais, desde que não resulte em prejuízo para as 
investigações. 

Desde que foi adotada a medida, há 15 dias, foram 
deflagradas oito operações ostensivas - quando são 
realizadas prisões e buscas e apreensões. Em igual 
período, no início do mês, foram 32 ações pelo País. 
A queda do número de operações decorre de orien-
tação do comando da PF e abrange investigações de 
corrupção, tráfico, crimes financeiros, cibernéticos e 
ambientais. Inquéritos e investigações, com análises, 
perícias e elaborações de relatórios, seguem nova 
rotina de trabalho.

Na semana passada, foi deflagrada uma nova fase 
da Operação Faroeste, que tem como alvo suposto 
esquema de venda de decisões judiciais por desem-
bargadores e juízes do Tribunal de Justiça da Bahia. 
Foram feitas buscas e um desembargador foi preso. 
Uma semana antes, a PF concluiu relatório final de 
investigação da Lava Jato e indiciou o deputado federal 
Aécio Neves (PSDB-MG) por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro. Neste caso, ele é acusado de receber 
R$ 64 milhões em propinas, entre 2008 e 2011 - período 
em que foi governador de Minas e senador. Ele nega.

Instrução
As operações começaram a cair após a instrução nor-

mativa do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, de 16 de 
março, com medidas para o enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus. Pelo menos sete normativas internas fo-
ram publicadas desde então  A principal delas, da Diretoria 
de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dicor) 
da PF, no dia 18. No documento, o delegado Igor Romário 
de Paula, diretor do Dicor, orienta delegados regionais a 
analisarem caso a caso, a possibilidade de adiamento ou 
suspensão temporária de operações que demandam mo-
vimentação de agentes, deslocamento de equipes por via 
aérea e agrupamento de policiais. A orientação da Dicor foi 
de que o adiamento seja de pelo menos 15 dias, conforme a 
média de interrupção das atividades dos tribunais de todo o 
País. E que só ocorresse em casos em que o adiamento não 
resulte em prejuízo para as investigações. O ofício indica 
ainda que, caso as operações sejam mantidas, as equipes 
adotem cuidados básicos para proteção.

Na quinta, 2, por exemplo, foi deflagrada a Operação 
Nome Sujo, em Varginha (MG), contra esquema de falsifi-
cação de cigarros. Além de máscaras, policiais utilizaram 
luvas e álcool em gel no contato com material recolhido 
- dossiês contábeis, documentos e um computador. 

Delegados também estão autorizados a suspender 
depoimentos presenciais marcados, desde que com prévia 
comunicação ao interrogado. São mantidas apenas as 
oitivas “urgentes e prioritárias”, segundo a norma. Foi 
autorizado o depoimento por videoconferência.

Bolsonaro pede desbloqueio de insumos 
para cloroquina ao 1º ministro da Índia

Brasília, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro conversou, 
neste sábado, 4, com primeiro-ministro da Índia, Narendra 
Modi, e pediu o desbloqueio da exportação de insumos 
farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina, 
medicamento testado no combate ao novo coronavírus.

A Índia é produtora de insumos para medicamentos e 
havia paralisado a exportação. O governo brasileiro fez um 
apelo ao país para a liberação de ao menos 31,6 toneladas 
de ingredientes usados na fabricação de remédios pela 
indústria farmacêutica no Brasil.

“Brasil e Índia continuarão grandes parceiros pós-

crise do coronavírus, e não mediremos esforços na luta 
para salvar vidas”, disse Bolsonaro em uma publicação 
no Facebook, reforçando que a intenção é a produção 
da hidroxicloroquina. O medicamento, porém, não tem 
eficácia comprovada contra a doença

Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o ministro 
das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que também 
participou da conversa com o indiano. Pelo Twitter, Na-
rendra Modi anunciou que conversou com o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, e falou em união entre os 
dois países para conbater a covid-19.

Rubens Bueno *

“A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a 
nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, 
enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocul-
tam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam, 
percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o que lhe 
cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e 
se acautela do que ameaça”. (Rui Barbosa)

A falta de argumentos, dados, fatos e de bom senso 
é um caminho perigoso que nos leva ao “achismo” e a 
ignorância. E a ignorância mata! Já a sabedoria e a 
solidariedade independem da educação formal. Têm 
mais relação com a formação do caráter.

Como parlamentar e democrata, reconheço o papel 
fundamental da imprensa brasileira, que desde o 
início dessa crise provocada pela pandemia do co-
ronavírus, está na linha de frente dessa verdadeira 
guerra e não arreda um pé. Noite e dia jornalistas 
estão de prontidão para informar a sociedade de 
maneira correta e republicana. Há, e precisamos 
frisar, responsabilidade, zelo e cuidado por parte 

das tvs, rádios, jornais, portais e revistas, a chamada 
mídia estruturada.

Lamentavelmente, não é o que acontece em alguns 
espaços das redes sociais, que muitas vezes con-
fundem e desinformam. Tudo em nome do interesse 
eleitoral de grupos que jogaram a informação no 
esgoto em nome do interesse próprio.

A população brasileira precisa estar atenta. A 
mídia é a nossa grande parceira para o Brasil superar 
a pandemia e a crise. 

Ataques a jornalistas, que estão colocando em 
risco sua vida para nos auxiliarem neste momento, 
assim como os profissionais de saúde, são inadmis-
síveis e merecem ser rechaçados de imediato.

A democracia pressupõe uma imprensa livre e atu-
ante. E aqueles que assim não acreditam, caminham 
no sentido da ditadura e do obscurantismo.

Não é isso que queremos para o Brasil. Deixem a 
imprensa trabalhar!

* é deputado federal e vice-presidente nacional 
do Cidadania.

Eventual ‘canetada’
do presidente pode
ser derrubada,
avaliam juristas

Brasília, (AE) - O 
presidente Jair Bolso-
naro afirmou anteon-
tem que pretende li-
berar o funcionamento 
do comércio, fechado 
na maior parte do País 
por causa do coronaví-
rus, com uma “caneta-
da”. Não foi a primeira 
vez que o presidente 
usa a expressão para 
se gabar do poder de 
sua caneta. Na avalia-
ção de especialistas, 
porém, a esmagadora 
maioria dos atos do 
chefe do Executivo 
- como a edição de 
decretos e medidas 
provisórias - está su-
jeita a controles. 

A contenção de me-
didas adotadas pelo 
Palácio do Planalto faz 
parte do sistema de 
“freios e contrapesos”, 
que serve para impor 
limites e impedir abu-
sos cometidos pelos 
Poderes.

Segundo o profes-
sor de direito penal 
Davi Tangerino, da 
FGV São Paulo, um 
decreto de Bolsonaro 
liberando as ativida-
des do comércio teria 
poucos efeitos prá-
ticos. “O impacto na 
prática ia ser baixo, 
porque quase todos os 
Estados e municípios 
já criaram decretos. 
Hoje é mais bravata e 
jogar para o grupo de 

apoiadores fanáticos, 
do que uma possibili-
dade de alteração ju-
rídica importante”, 
disse.

Tangerino também 
observa que uma me-
dida nesse sentido 
poderia ser reverti-
da pelo STF ou pelo 
Congresso, que pode 
anular decretos presi-
denciais. “99,9% dos 
poderes do presidente 
são controláveis ou 
pelo Congresso ou pelo 
STF, se desobedecer a 
lei”, disse Tangerino. 
“O poder do presidente 
não é um poder abso-
luto”, complementou 
o professor da FGV 
Roberto Dias. 

Apesar de dizer que 
pode definir com “uma 
canetada” o fim do iso-
lamento social, Bolso-
naro ainda quer fazer 
uma última tentativa 
de articular a medi-
da com o Congresso 
e o STF. O esforço, 
segundo integrantes 
do governo, é para 
evitar que ele seja en-
quadrado em crime 
de responsabilidade. 
Nos bastidores, o pre-
sidente tem repetido 
que há em curso um 
plano para iniciar um 
processo de impeach-
ment e diz que precisa 
se cercar de cuidados 
para não dar pretexto 
aos adversários.

Obstáculos 
operacionais
podem dificultar 
entrega de auxílio

BRASÍLIA (AE) - Pres-
sionado a pagar logo o 
auxílio emergencial aos 
trabalhadores informais, 
o governo tem pela frente 
desafios que vão além 
da localização de 15 mi-
lhões a 20 milhões de 
brasileiros que hoje estão 
completamente fora do 
radar dos gestores de 
políticas sociais. Mesmo 
para quem já recebe o 
Bolsa Família, tirar a 
megaoperação do papel 
não será simples e vai re-
querer planejamento e até 
distribuição de cédulas de 
dinheiro pelo País.

Nos últimos dias, o 
governo ficou na linha 
de tiro com a demora do 
presidente Jair Bolsonaro 
em sancionar a lei que 
cria o auxílio e assinar 
a medida provisória que 
libera imediatamente os 
R$ 98 bilhões para os paga-
mentos. Especialistas têm 
dito que o momento é de 
“jogar dinheiro pela janela 
o mais rápido possível” e 
“sem medo de errar”. No 
entanto, há obstáculos 
operacionais que, em expe-
riências menos dramáticas 
e urgentes no passado, 
levaram mais de um mês 
para serem vencidos.

O Brasil tem um grande 
ativo, que é o Cadastro 
Único, uma ampla base de 

dados criada em 2001 e que 
concentra beneficiários de 
mais de 20 políticas sociais 
no País. São 74,4 milhões 
de brasileiros registrados 
no CadÚnico - o terço mais 
pobre da população. O ban-
co de informações agora 
será um apoio estratégico 
na hora de fazer chegar o 
dinheiro às famílias mais 
vulneráveis. O Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) estima que 
quase 82% do público do 
auxílio emergencial está 
no cadastro. Mesmo assim, 
há gente de fora.

Os problemas vão além 
do cadastro. O sociólo-
go Luis Henrique Paiva, 
ex-secretário Nacional 
de Renda de Cidadania e 
hoje pesquisador do Ipea, 
explica que 70% dos bene-
ficiários do Bolsa Família 
não têm conta e sacam o 
benefício em dinheiro. O 
valor médio dos repasses 
do programa não chega a 
R$ 200 por família - repas-
se que, durante três meses, 
será triplicado.

Com a inclusão de ou-
tros trabalhadores elegí-
veis ao auxílio emergen-
cial, a folha do auxílio deve 
ser pelo menos cinco vezes 
maior que a do Bolsa Fa-
mília. “É preciso reforçar 
a logística de distribuição 
de cédulas.”

Deixem a imprensa trabalhar!



WWW.ILUSTRADO.COM.BR

O não cumprimento das me-
didas estabelecidas no decreto 
caracterizam infração à legisla-
ção sanitária municipal e sujeita 
o infrator a multa de R$ 300,00 
a R$ 5 mil, cassação da licença 

de funcionamento e fechamento 
imediato do estabelecimento. As 
regras previstas neste decreto 
prevalecem aos anteriores e ele 
entra em vigor na segunda, 6 de 
abril.

PUNIÇÕES
O decreto autoriza o funcionamento das 

indústrias com controle do fluxo de pessoas 
no interior da indústria, sem mão de obra de 
pessoas dos grupos de risco, disponibilização de 
locais e produtos, como álcool gel, água e sabão 
para higienização frequente e conscientização 
de seus colaboradores e funcionários sobre as 
condutas de prevenção ao contágio e combate 
ao vírus no ambiente de trabalho, público e 
doméstico, entre outras medidas.

Autoriza o funcionamento do comércio em 
geral, desde que se adotem procedimentos es-
peciais como incentivar e facilitar aos usuários 
a venda por meio eletrônico, por telefone e o 
atendimento delivery e drive thru; incentivar 
o conhecimento dos produtos disponíveis ao 
consumidor antes que ele adentre no estabele-
cimento; controlar o acesso das pessoas ao in-
terior do estabelecimento, organizar eventuais 
filas com distanciamento e disponibilizar aos 
usuários na entrada e nos caixas, álcool 70%, ál-
cool gel ou similar, bem como aos funcionários.

Supermercados e mercearias deverão 
observar procedimentos estabelecidos no 
decreto para funcionar com segurança. Estabe-
lecimentos e as atividades ligadas à prestação 
de serviços também estão autorizados desde 
que observem as medidas de contenção da 
transmissão do vírus. Atividades esportivas em 
academias só serão permitidas nas modalida-
des individuais, em que não haja contato físico, 
entre outras recomendações.

O decreto também traz determinações para 
o funcionamento do setor da construção civil 
e recomendações para o desenvolvimento das 
demais atividades e à população em geral, como 
não realizar viagens intermunicipais, nacionais 
e internacionais, aumentar os cuidados com a 
higiene pessoal e com a limpeza de superfícies 
(telefones, botões de elevador, computadores, 
mesas, cozinhas e banheiros), evitar a circu-
lação em locais públicos, o uso do transporte 
público e aglomerações.
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Decreto autoriza reabertura do comércio
e impõe toque de recolher em Umuarama

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 082/2020
Autoriza o funcionamento e a abertura ao público, da indústria, do comércio, da prestação de serviço no Município de 
Umuarama desde que observadas as medidas que especifica para o enfrentamento da epidemia de infecção humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19), bem como altera o horário de fechamento dos estabelecimentos privados, impõe 
toque de recolher e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo 
Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,  que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22 de 
maço de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO o artigo 10, inciso XXVII, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 148 e 149 da Lei Municipal nº 439, 
de 06 de julho de 2017 (Código de Postura), bem como a Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medi-
das urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à saúde pública;
CONSIDERANDO que as medidas de enfrentamento até então adotadas no Município de Umuarama têm auxiliado, 
em muito, a manter controlada a transmissão do vírus e o seu combate, bem como a oferta do tratamento de saúde 
adequado aos infectados;
CONSIDERANDO que, em 30 de março de 2020, restou constatado pelos órgãos de Saúde, o primeiro caso de trans-
missão comunitária do COVID-19, no Município de Umuarama;
CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento do setor produtivo faz-se necessário no Município de 
Umuarama, a fim de evitar o colapso econômico e consequentemente social e da própria Saúde Pública, aqui tomada 
de forma ampla;
CONSIDERANDO que o restabelecimento de todas as atividades produtivas, industriais, comerciais e de serviços, de 
forma não gradativa em nosso Município, gera o grande risco de que a contaminação pelo vírus ocorra de maneira 
desordenada e abrupta, ocasionando a impossibilidade de que a rede municipal de Saúde atenda adequadamente 
todos os pacientes que dela necessitem;
CONSIDERANDO que as pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardio-
vasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a saúde debilitada devem ser mais protegidas do contágio 
pelo COVID-19, tanto para o bem delas mesmas quanto da coletividade, tendo em vista que são as que mais necessi-
tam de atendimento hospitalar com respirador, caso infectadas;
CONSIDERANDO o parecer verbal do Centro de Operações de Enfrentamento do Novo Coronavírus (COE), constitu-
ído pelo Decreto Municipal nº 078, de 31 de março de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica mantida a decretação da situação de emergência na Saúde Pública do Município de Umuarama desde o 
dia 20 de março de 2020, em razão do surto do Novo Coronavírus (COVID-19), anteriormente reconhecida por meio 
do Decreto Municipal nº 063, de 19 de março de 2020, devendo ser observados os procedimentos no especificados 
no presente decreto, por serem medidas de controle, prevenção, diminuição e combate da contaminação humana 
pelo referido vírus, sem prejuízo dos já preconizados pelos órgãos estaduais e federais de Saúde, bem como pela 
Organização Mundial de Saúde.
§1º Este decreto visa autorizar a retomada do funcionamento e a abertura ao público, da indústria e de grande parte 
do comércio e da prestação de serviço no Município de Umuarama, impondo a esses setores, bem como a todos os 
munícipes novas restrições para o enfrentamento da epidemia referida no caput.
§2º As normas aqui estabelecidas são complementares a todas as demais expedidas e ainda em vigor para o combate 
e prevenção ao COVID-19.
Art. 2º Todo indivíduo dentro do território do Município de Umuarama deverá se sujeitar ao Toque de Recolher, pelo que 
deverá respeitar a proibição de livre circulação, devendo permanecer obrigatoriamente em seu domicílio a partir das 21 
(vinte e uma) horas até as 5 (cinco) horas do dia seguinte, durante toda semana.
Parágrafo único. A restrição do caput deste artigo não se aplica:
I - ao trabalhador do comércio e prestação de serviços ligados à saúde emergencial, como hospitais, farmácias e 
respectivos entregadores;
II - ao que necessite sair de seu domicílio em busca de atendimento emergencial de saúde ou aquisição de item de 
saúde emergencial;
III - ao servidor público e prestador de serviço público essencial e emergencial ou que não pode ser desenvolvido em 
outro horário, bem como em qualquer outro caso de necessidade pública;
IV - ao funcionário privado que necessite se locomover do ou para o seu trabalho, desde que este não possa ser 
desenvolvido em outro período, ou seja, essencial, assim considerado o que envolva o fornecimento de alimentos, 
itens de higiene ou saúde.
Art. 3º Os horários de fechamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviço estipulados 
pelo Decreto Municipal nº 201, de 27 de agosto de 2018, ficam temporariamente e em qualquer dia da semana, limi-
tados às 20 (vinte) horas.
§1º A restrição do caput deste artigo não se aplica aos postos de combustível.
§2º Até o dia 12 de abril de 2020, fica facultado ao comércio de chocolate, sua abertura e funcionamento das 8 (oito) 
às 20 (vinte) horas, em qualquer dia da semana, inclusive feriado.
§3º Após o período mencionado no parágrafo anterior, o comércio de chocolate deverá observar o horário de funcio-
namento para ele especificado no Decreto Municipal nº 201, de 27 de agosto de 2018, conjugado com a restrição do 
caput deste artigo.
Art. 4º O transporte público coletivo municipal funcionará até as 22 (vinte e duas) horas de segunda a sábado, não 
podendo funcionar aos domingos e feriados.
§1º Os ônibus deverão:
I - circular com os vidros abertos, sempre que possível;
II - circular, quando impossível manter os vidros abertos, com o ar condicionado devidamente limpo e não utilizado no 
modo de recirculação de ar;
III - ser higienizados com álcool 70% ou similar sempre que chegarem ao terminal, especialmente quanto aos puxado-
res, corrimãos e outros locais em que os usuários comumente aponham suas mãos.
§2º Fica recomendado evitar a venda de passagem de transporte coletivo municipal a pessoas a partir de 60 (ses-
senta) anos de idade.
§3º Permanece suspensa a gratuidade do transporte coletivo municipal aos idosos.
Art. 5º Às pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéti-
cas, hipertensa e, com a imunidade ou a saúde debilitada fica determinado que somente poderão sair de seu domicílio, 
se necessário, para a prática de exercício físico individual nas imediações e por pequeno período de tempo, bem como 
para atividades essenciais à sua sobrevivência e saúde.
§1º As pessoas referidas no caput deste artigo deverão fazer uso de medidas alternativas que lhe permitam cumprir 
suas obrigações e exercitar seus direitos civis e que evitem o seu contado físico com outras pessoas o risco de con-
tágio pelo COVID-19.
§2º Em sendo impossível o isolamento social preconizado pelo caput deste artigo, a pessoa do grupo de risco deverá 
observar, ao máximo, as medidas que lhe permitam proteção ao contágio.
Art. 6º Permanecem proibidas as feiras nos espaços públicos, tais como a do Produtor, Faísca e livres, estando autori-
zada a comercialização dos produtos por sistema de entrega em domicílio desde que tomadas as medidas adequadas 
para a prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
Art. 7º Os restaurantes, bares, lanchonetes, carrinhos de lanche, sorveterias, conveniências e qualquer outro estabe-
lecimento que forneça gênero alimentício pronto para a ingestão ou bebida, poderá comercializar os seus produtos 
desde que não permita o consumo deles em seu estabelecimento e imediações.
§1º O manuseio ou preparo dos alimentos e bebidas a serem comercializados sem embalagem vedada deve ser obriga-
toriamente precedida da higienização das mãos do funcionário que o fará e que deverá necessariamente utilizar máscara.
§2º Os estabelecimentos mencionados no caput ainda deverão observar, no desempenho de suas atividades, as res-
trições impostas ao comércio em geral.
Art. 8º Não será permitida a aglomeração de pessoas em razão do desenvolvimento das atividades do setor privado no 
Município de Umuarama, cabendo ao seu proprietário ou responsável adotar medidas para a dispersão das pessoas 
no interior ou nas imediações do respectivo estabelecimento.
Art. 9º Permanecem proibidos:
I - os eventos sociais, religiosos, culturais ou de outro cunho, que possam causar aglomeração de pessoa;
II - o funcionamento de casas de show, casas noturnas, boates, lounges, tabacarias, pubs, teatros, cinemas;
III - outros estabelecimentos voltados ao lazer, à cultura, à recreação  que causem aglomeração de pessoas.
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento das indústrias no Município de Umuarama desde que adotem os procedimen-
tos especificados a seguir, sem prejuízo dos já preconizadas pelos órgãos estaduais e federais de Saúde, bem como 
pela Organização Mundial de Saúde:
I - controle do fluxo de pessoas no interior da indústria, de modo que sejam mantidas no máximo 4 pessoas por cada 
100 (cem) metros quadrados, cada uma a no mínimo 2 (dois) metros de distância da outra;
II - não utilização de mão-de-obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças 
cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
III - disponibilização de locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a 
higienização frequente e adequada à prevenção ao contágio e combate ao vírus;
IV - conscientização de seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e combate 
ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas do 
grupo de risco de morte (inciso II);
V - regulação do uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se 
aglomerar, de modo a manter neles somente  a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no inciso I deste 
artigo;
VI - exigência aos funcionários, de que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e 
transmissão do COVID-19;
VII - manutenção dos ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manutenção dos aparelhos de 
ar condicionado limpos e não utilização de seu modo de recirculação de ar;
VIII - manutenção da higienização dos locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e 

lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;
IX - exigência de que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão, beijo, abraço;
X - organização e diluição do fluxo de pessoas na entrada e saída da indústria, de maneira a evitar o contato físico e 
a proximidade entre os que por ali passarem;
XI - preferência pela compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, da matéria-pri-
ma para a respectiva fabricação;
XII - proibição do compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro utensílio 
de uso pessoal dos funcionários;
XIII - orientação dos funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a pre-
venção do contágio e transmissão do vírus;
XIV - adoção das medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos trabalhadores entre eles e com 
eventual público externo;
XV - determinação para a utilização individual dos elevadores se houver;
XVI - priorização de medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia na indústria, evitando a 
concentração de pessoas num único período;
XVII - desinfecção das superfícies das mesas após cada refeição;
XVIII - determinação imediata ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure uma Unidade 
Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que pertençam ao grupo de risco 
de morte, citado no inciso II deste artigo;
XIX - disponibilização de máscaras aos funcionários e exigência de que as utilizem quando o espaçamento mencio-
nado no inciso I for impossível.
Art. 11. Fica autorizado o funcionamento dos comércios em geral no Município de Umuarama desde que adotem os 
procedimentos especificados a seguir, sem prejuízo dos já preconizadas pelos órgãos estaduais e federais de Saúde, 
bem como pela Organização Mundial de Saúde:
I - incentivar e facilitar aos usuários a venda por meio eletrônico, por telefone e o atendimento delivery e drive thru;
II - incentivar e facilitar o conhecimento dos produtos disponíveis ao consumidor antes que ele adentre no estabeleci-
mento, de modo a diminuir a permanência do cliente em seu interior;
III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento, respeitando o máximo de 
4 (quatro) pessoas por cada 100 (cem) metros quadrados de seu espaço disponível para compras (nas lojas com 
mais de 100 metros quadrados) ou o máximo de uma pessoa por vez dentro do estabelecimento (nas lojas com até 
100 metros quadrados);
IV -  organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o período em que se aguarda para 
nele adentrar, orientando os usuários a manterem distância mínima de 2 (dois) metros entre si, mediante sinalização 
visual no chão inclusive;
V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar, orien-
tando-os a fazerem a higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e após o 
empacotamento e o pagamento dos produtos;
VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a utilização do 
produto para a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada atendimento, entre outros 
equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
VII - suspender o serviço de empacotamento, quando possível, orientando o usuário a desenvolvê-lo por si só, sem a 
ajuda do servidor no caixa, com a disponibilização das sacolas e pacotes diretamente ao usuário;
VIII - não executar ou divulgar promoções que gerem o aumento exagerado da busca do estabelecimento pelos usu-
ários num mesmo período de tempo;
IX - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário adentre ao estabelecimento para as 
compras, bem como que crianças não tenham acesso ao seu interior;
X - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio de ro-
dízio a fim de diminuir o número deles num mesmo horário ou, se não possível, propiciar-lhes e exigir-lhes o uso de 
máscaras e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão;
XI - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles usados 
durante os seus trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas para pagamento 
com cartão;
XII - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento, especialmente 
as que envolvem a manipulação dos produtos;
XIII - não utilizar de mão-de-obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças 
cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
XIV - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a 
higienização frequente e adequada à prevenção ao contágio e combate ao vírus;
XV - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e combate ao vírus 
no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas do grupo 
de risco de morte (inciso XV);
XVI - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se 
aglomerar, de modo a manter neles, se possível, o  a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento previstos nos 
incisos III e V deste artigo e, em não sendo possível, orientar que utilizem máscaras de proteção e outros equipamen-
tos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
XVII - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmis-
são do COVID-19;
XVIII - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar condicio-
nado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
XIX - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras 
cujo uso dispense o toque com as mãos;
XX - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o aperto de 
mão, o beijo, o abraço;
XXI - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de maneira a evitar o contato físico e a 
proximidade entre os que por ali passarem;
XXII - preferir a compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, dos itens a serem 
vendidos aos consumidores;
XXIII - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro utensílio 
de uso pessoal;
XXIV - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento, evitando a 
concentração de pessoas num único período;
XXV - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
XXVI - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a preven-
ção do contágio e transmissão do vírus;
XXVII- adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos trabalhadores entre eles e com even-
tual público externo;
XXVIII- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;
XXIX - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure uma 
Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que pertençam ao grupo 
de risco de morte citado no inciso XV deste artigo;
XXX - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus puxadores e ou-
tros locais comumente manuseados pelos consumidores;
XXXI - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao contágio e 
transmissão do COVID-19.
Art. 12 Os mercados, supermercados, mercearias deverão observar também os seguintes procedimentos:
I - permitir que cada consumidor permaneça por no máximo 1 (uma) hora e  dentro do estabelecimento, em cada 
acesso que lhe for deferido;
II - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhe a utilização do 
produto para a higienização das mãos com frequência;
III - suspender o serviço de empacotamento, orientando o usuário a desenvolvê-lo por si só, sem a ajuda do servidor 
no caixa, com a disponibilização das sacolas e pacotes diretamente ao usuário;
IV - limitar o número de produtos por cliente, especialmente os que se destinam à higiene, alimentação e saúde, a fim 
de evitar a formação de estoques domiciliares em detrimento da coletividade.
Art. 13 Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos e as atividades ligadas à prestação de serviços em 
geral no Município de Umuarama desde que adotem os procedimentos especificados a seguir, sem prejuízo dos já 
preconizadas pelos órgãos estaduais e federais de Saúde, bem como pela Organização Mundial de Saúde:
I - incentivar e facilitar aos usuários a venda do serviço por meio eletrônico, por telefone e o atendimento em domicílio;
II - incentivar e facilitar o conhecimento dos serviços disponíveis ao consumidor antes que ele adentre no estabeleci-
mento, de modo a diminuir a permanência do cliente em seu interior;
III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento, respeitando o máximo de 
4 (quatro) pessoas por cada 100 (cem) metros quadrados de seu espaço disponível para compras (nas lojas com 
mais de 100 metros quadrados) ou o máximo de uma pessoa por vez dentro do estabelecimento (nas lojas com até 
100 metros quadrados);
IV -  organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o período em que se aguarda para 
nele adentrar, orientando os usuários a manterem distância mínima de 2 (dois) metros entre si, mediante sinalização 
visual no chão inclusive;
V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar, orien-
tando-os a fazerem a higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e após o 
empacotamento e o pagamento dos produtos;
VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a utilização do 
produto para a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada atendimento, entre outros 
equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
VII - suspender o serviço de empacotamento, quando possível, orientando o usuário a desenvolvê-lo por si só, sem a 
ajuda do servidor do caixa, com a disponibilização das sacolas e pacotes diretamente ao usuário;
VIII - não executar ou divulgar promoções que gerem o aumento exagerado da busca do estabelecimento pelos usu-
ários num mesmo período de tempo;
IX - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário adentre ao estabelecimento, bem 
como que crianças não tenham acesso ao seu interior;
X - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio de ro-
dízio a fim de diminuir o número deles num mesmo horário ou, se não possível, propiciar-lhes e exigir-lhes o uso de 
máscaras e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão;
XI - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles usados 
durante os seus trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas para pagamento 

com cartão;
XII - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento, especialmente 
as que envolvem a manipulação de produtos;
XIII - não utilizar de mão-de-obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças 
cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
XIV - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a 
higienização frequente e adequada à prevenção ao contágio e combate ao vírus;
XV - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e combate ao vírus 
no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas do grupo 
de risco de morte (inciso XIII);
XVI - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se 
aglomerar, de modo a manter neles, se possível, o  a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento previstos nos 
incisos III e IV deste artigo e, em não sendo possível, orientar que utilizem máscaras de proteção e outros equipamen-
tos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
XVII - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmis-
são do COVID-19;
XVIII - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar condicio-
nado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
XIX - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras 
cujo uso dispense o toque com as mãos;
XX - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o aperto de 
mão, o beijo, o abraço;
XXI - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de maneira a evitar o contato físico e a 
proximidade entre os que por ali passarem;
XXII - preferir o atendimento individual e por agendamento via interne, telefone ou por qualquer outro meio não pre-
sencial, dos serviços;
XXIII - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro utensílio 
de uso pessoal;
XXIV - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento, evitando a 
concentração de pessoas num único período;
XXV - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
XXVI - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a preven-
ção do contágio e transmissão do vírus;
XXVII- adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos trabalhadores entre eles e com even-
tual público externo;
XXVIII- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;
XXIX - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure uma 
Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que pertençam ao grupo 
de risco de morte citado no inciso XV deste artigo;
XXX - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus puxadores e ou-
tros locais comumente manuseados pelos usuários do serviço;
XXXI - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao contágio e 
transmissão do COVID-19;
XXXII - adotar medidas que evitem a aglomeração de pessoas nas salas de espera;
XXXIII - priorizar o teletrabalho, quando possível.
Parágrafo único. Sem prejuízo das demais restrições cabíveis e previstas neste decreto, as atividades esportivas em 
academias só serão permitidas nas modalidades individuais, em que não haja contato físico entre as pessoas e para 
aqueles que possuam menos de 60 (sessenta) anos de idade, que não sejam portadoras de doenças crônicas, cardio-
vasculares, diabéticas, hipertensas ou com a imunidade ou a saúde debilitada.
Art. 14 Permanecem autorizadas as atividades, privadas e públicas, do setor da construção civil no Município de 
Umuarama desde que procedam conforme especificado a seguir, sem prejuízo das já preconizadas pelos órgãos 
estaduais e federais de Saúde, bem como pela Organização Mundial de Saúde:
I - controlar o fluxo de pessoas no local da construção, de modo que sejam mantidas no máximo 4 pessoas por cada 
100 (cem) metros quadrados, cada uma a no mínimo 2 (dois) metros de distância da outra;
II - não utilizar de mão-de-obra de pessoas que pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crôni-
cas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
III - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a higie-
nização frequente e adequada à prevenção ao contágio e combate ao vírus;
IV - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e combate ao vírus 
no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas a partir 
de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a 
imunidade ou a saúde debilitada (inciso II);
V - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se aglo-
merar, de modo a manter neles somente  a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no inciso I deste artigo;
VI - exigir aos funcionários, que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmissão 
do COVID-19;
VII - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar condicio-
nado limpos e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
VIII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras 
cujo uso dispense o toque com as mãos;
IX - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão;
X - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída da obra, de maneira a evitar o contato físico e a proximi-
dade entre os que por ali passarem;
XI - preferir a compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, da matéria-prima 
para a construção;
XII - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bom como qualquer outro utensílio de 
uso pessoal;
XIII - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a preven-
ção do contágio e transmissão do vírus;
XIV - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos trabalhadores entre eles e com eventual 
público externo;
XV - determinar a utilização individual dos elevadores;
XVI - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia na construção, evitando a con-
centração de pessoas num único período;
XVII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
XVIII - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure uma 
Unidade Básica de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das pessoas a partir de 60 
(sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imuni-
dade ou a saúde debilitada;
Art. 15 No desenvolvimento das atividades permitidas por este decreto, ficam recomendadas, as seguintes condutas:
I - trabalho remoto para todas as funções em que isso for possível;
II - a implantação de horas de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração no transporte público durante o ho-
rário de pico de deslocamento;
III - evitar viagens de trabalho aéreas ou rodoviárias intermunicipais e interestaduais em coletivos;
IV - restringir ou proibir atendimento de idosos e pessoas com comorbidades em locais e atividades cuja natureza 
aumenta o risco de infecções;
V - seguir estritamente as orientações da Divisão de Vigilância em Saúde para cada atividade de risco;
VI - evitar a utilização de mão-de-obra dos que não convivem imprescindivelmente pessoas a partir de 60 (sessenta) 
anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a 
saúde debilitada.
Art. 16 Fica recomendado aos munícipes:
I - não realizar viagens intermunicipais, nacionais e internacionais e realizá-las apenas quando estritamente necessá-
rias, por qualquer meio de transporte;
II - aumentar os cuidados com a higiene pessoal e com a limpeza de superfícies frequentemente tocadas, tais como 
telefones, botões de elevador, computadores, mesas, mesas de almoço, cozinhas, banheiros;
 III - evitar a circulação em locais públicos, o uso do transporte público, aglomerações e a idas ao serviço de saúde 
quando adiável e o contato social com pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doen-
ças cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a saúde debilitada.
Art. 17 O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente decreto considera-se infração à legislação mu-
nicipal sanitária e sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor entre R$300,00 (trezentos reais) a R$5.000,00 
(cinco mil reais), que pode ser aplicada cumulativamente com a cassação da licença de funcionamento, o fechamento 
compulsório e imediato do estabelecimento e a paralisação compulsória e imediata da atividade.
§1º As penalidades referidas no caput deste artigo não afastam a aplicação de outras previstas nas demais legis-
lações, inclusive as previstas na Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do Governo Federal, da Lei 
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal).
§2º A administração municipal intensificará a fiscalização referente às barreiras sanitárias para o combate ao 
COVID-19, estando autorizada a entrar no estabelecimento privado e ali permanecer para verificar o regular cum-
primento das exigências e, em caso de constatação de descumprimento, tomará as medidas cabíveis nos termos da 
legislação, valendo-se inclusive da força policial quando necessário.
Art. 18 Ficam revogados os artigos 2º a  4º do Decreto Municipal nº 063, de 19 de março de 2020; os artigos 2º, 6º a 
8º, 13 a 15 e 19 do Decreto Municipal nº 066, de 20 de março de 2020; os artigos 3º, 7º, 8º e 11 do Decreto Municipal 
nº 069, de 23 de março de 2020; o Decreto Municipal nº 079, de 1º de abril de 2020, e o Decreto Municipal nº 081, 
de 3 de abril de 2020.
Parágrafo único. As regras previstas neste decreto deverão prevalecer em relação às ainda em vigor dos Decretos 
Municipais nº 063, 064 e 065, de 19 de março de 2020, do Decreto Municipal nº 066, de 20 de março de 2020, do 
Decreto Municipal nº 069, de 23 de março de 2020, do Decreto Municipal nº 073, de 28 de março de 2020, no que 
com estas conflitarem.
Art. 19 Este decreto entra em vigor no dia 06 de abril de 2020.
PAÇO MUNICIPAL, aos 04 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Umuarama - Com uma 
série de restrições e cuida-
dos obrigatórios, a Prefei-
tura de Umuarama auto-
rizou por meio do decreto 
082/2020 a abertura do 
comércio e o funcionamen-
to da indústria e prestação 
de serviço no município, 
observando medidas para 
o enfrentamento da epide-
mia de infecção humana 
pelo novo coronavírus. O 
documento altera o horá-
rio de fechamento de es-
tabelecimentos privados 
e impõe toque de recolher, 
proibindo a circulação do 
público nas ruas entre as 
21h e 5h da manhã.

Os detalhes foram de-
finidos pelo prefeito Celso 
Pozzobom, em conjunto 
com as secretarias da 
Saúde, da Administração 
e da Procuradoria-Geral 
do município e o parecer 
do Centro de Operações de 
Enfrentamento do Corona-
vírus (COE), considerando 
o momento complexo da 
saúde, “que exige esforço 
conjunto e medidas de 
prevenção à doença, para 
reduzir os riscos à popula-
ção”, disse o prefeito.

Pozzobom lembra que 
as medidas de enfren-
tamento adotadas no 
município têm auxiliado 
a manter controlada a 
transmissão do vírus e o 
seu combate, bem como 
a oferta do tratamento de 
saúde adequado, por isso 
foi possível ampliar as 

atividades econômicas au-
torizadas. “O restabeleci-
mento do setor produtivo 
é necessário para evitar o 
colapso econômico, social 
e da própria saúde públi-
ca”, justificou.

O decreto mantém a si-
tuação de emergência em 
Umuarama, válida desde 
20 de março, e autoriza a 
abertura ao público da in-
dústria e de grande parte 
do comércio e prestação 
de serviços em Umuara-
ma, impondo novas restri-
ções como o toque de reco-
lher – o art. 2º diz que todo 
indivíduo deverá respeitar 
a proibição de circulação, 
devendo permanecer em 
seu domicílio das 21h até 
as 5h da manhã, durante 
toda semana.

A proibição de circu-
lação tem algumas exce-
ções. Neste horário podem 
transitar o trabalhador do 
comércio e prestação de 
serviços ligados à saúde, 
quem necessita atendi-
mento emergencial de 
saúde, o servidor público 
e prestador de serviço 

público essencial e emer-
gencial e o funcionário 
privado que necessite se 
locomover para o seu tra-
balho – se for atividade 
essencial.

O horário de fechamen-
to dos estabelecimentos 
industriais, comerciais 
e prestadores de servi-
ço fica temporariamen-
te limitado às 20h, em 
qualquer dia da semana. 
O transporte coletivo mu-
nicipal funcionará até as 
22h de segunda a sábado, 
não podendo funcionar 
aos domingos e feriados 
(com regras especiais e 
restrições a passageiros 
com 60 anos ou mais).

Pessoas acima dos 
60 anos, portadoras de 
doenças crônicas e car-
diovasculares, diabéticos, 
hipertensos e com imuni-
dade ou saúde debilitada 
somente poderão sair de 
casa para prática de exer-
cício físico individual nas 
imediações, atendimento 
médico ou atividades es-
senciais.

Permanecem proibidas 

as feiras nos espaços pú-
blicos e privados; restau-
rantes, bares, lanchone-
tes, carrinhos de lanche, 
sorveterias, conveniên-
cias e estabelecimentos 
que forneçam gêneros 
alimentícios pronto po-
dem comercializar seus 
produtos, desde que não 
permitam o consumo no 
estabelecimento ou ime-
diações (delivery).

Não será permitida a 
aglomeração de pessoas 
em atividades do comér-
cio, cabendo ao proprietá-
rio ou responsável adotar 
medidas para a disper-
são. Continuam proibidos 
eventos sociais, religio-
sos, culturais ou de outro 
cunho que possam causar 
aglomeração; casas de 
show, casas noturnas, 
boates, lounges, tabaca-
rias, pubs, teatros, cine-
mas; estabelecimentos 
voltados ao lazer, cultura 
e recreação que causem 
aglomeração.

Confira todas as medi-
das no decreto da Prefei-
tura abaixo:
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Quarentena manteve evolução do
coronavírus dentro da linha estável 

Umuarama – Os umuara-
menses começam gradativa-
mente a sair do isolamento 
social para retornar aos seus 
trabalhos. A decisão segue 
o apelo do setor econômico 
e pode marcar uma nova 
página entre Umuarama e 
coronavírus. Até o momento 
o vírus vinha seguindo uma 
linha dentro do preconizado 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e Ministério 
da Saúde, afirmam o prefeito 
Celso Pozzobom e a secretária 
de Saúde Cecília Cividini. 

Desde o dia 22 de mar-
ço até o boletim do dia 
3 de abril, emitido pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, Umuarama teve 
116 suspeitos de terem 
contraído Covid-19, doença 
transmitida pelo coronaví-
rus. Destes suspeitos, 53 
foram descartados para 
doença e 63 casos estão 
em acompanhamento com 
sintomas gripais. Das pes-
soas em acompanhamento, 
uma está em atendimento 
em enfermaria, quatro na 
UTI e 58 em isolamento 
domiciliar. Umuarama só 
teve dois casos confirma-
dos, que permanecem em 
isolamento domiciliar.

 Nos pronunciamentos rea-
lizados ao longo da semana, o 
prefeito Celso Pozzobom vem 
enfatizando a necessidade do 

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor  –  Procon 
Municipal –divulgou nesta 
sexta-feira, 3, pesquisa de 
preço de combustíveis e 
do gás de cozinha, o GLP 
(botijão de 13 quilos). 
Apesar de não refletir a 
proporção anunciada pe-
las refinarias, os preços 
da gasolina, do álcool 
e diesel apresentaram 
redução significativa em 
comparação com a pes-
quisa anterior.

 A gasolina comum está 
8,5% mais barata, já a aditi-
vada recuou 8,2%. O etanol 
registrou a maior queda 
de preço (-14,2%) e o óleo 
diesel baixou 9,1% (a redu-
ção foi de 10,2% no diesel 
S10). “Verificamos redução 
percentual compatível com 
os valores encontrados em 

Agência Estado - “Que 
almoço? É a primeira vez 
que a gente não vai fazer al-
moço de Páscoa”, lamenta 
a pensionista Elenir Krupp, 
de 69 anos. De máscara, 
ela só foi ao supermercado 
porque precisava. Parte do 
grupo de risco da covid-19, 
ela não vê os quatro netos 
há três semanas. “Quando 
dá saudade, vou até a va-
randa do apartamento e 
aceno para o meu filho ou 
falo com eles pela internet. 
Não achava que alguma 
coisa poderia nos afastar.” 

Na Páscoa da quarente-
na, o chocolate é coadjuvan-
te e o almoço de família vai 
virar encontro por Skype. 
Com a maior parte dos bra-
sileiros em isolamento so-
cial para conter o avanço do 
novo coronavírus, o feriado, 
que sempre movimenta os 
supermercados em todo o 
País, deve ser de retração 
nas vendas.

É que o medo do desem-
prego tem feito as famílias 
direcionarem seus gastos 
para produtos básicos de 
alimentação e higiene pes-
soal. Assim, as vendas de 
chocolates e ovos de Páscoa 
devem cair 8,5% no Estado 
de São Paulo, em relação 
ao feriado do ano passado. 
A previsão é da Associação 
Paulista de Supermercados 
(Apas). Antes da crise, se 
esperava alta de 2,2% nas 
vendas. 

Para a Grande São Pau-
lo, a expectativa é ainda 
pior, de queda de 10,5% nas 

isolamento social para a pes-
soa que pode ficar em casa e 
os idosos, como forma mais 
efetiva de prevenção contra 
o coronavírus. Neste sentido, 
o prefeito ainda ressalta que 
as medidas tomadas desde 
de o dia 19 de março vem 
surtindo efeito, uma vez que 
o Paraná conta com 307 casos 
de Covid-19 confirmados. 

Conforme a secretária 
Municipal de Saúde, Cecília 
Cividini, com a liberação 
gradual dos setores do 

comércio será necessário 
avaliar diariamente o que 
está por vir. Ainda segundo 
a secretária, devido à quan-
tidade de testes disponibi-
lizados pelos governos, os 
exames estão sendo feitos 
apenas para os casos que 
apresentam situação mo-
derada e grave. 

Ainda segundo Cecília, 
com as medidas de quarente-
na o município vinha seguin-
do um fluxo gradual de casos 
dentro da possibilidade de 

atendimento dos hospitais e 
com pacientes em sua maio-
ria apresentando quadro 
estável. “O que pedimos para 
população e que fiquem em 
casa, quem pode ficar, e sair 
só se for necessário. Além 
de sempre fazer o manejo da 
higiene das mãos, manter a 
distância entre outras reco-
mendações da OMS”, disse. 

Convocação 
A rede hospitalar tem 

cinco pacientes internados 
com suspeita de contami-

vendas ante 2019.
Na casa da cuidadora de 

idosos Denise Batista, de 59 
anos, não vai ter chocolate 
para todo mundo. A preo-
cupação com o coronavírus 
virou tema principal. “Nes-
ta época, a gente estaria 
decidindo o cardápio do 
almoço de Páscoa.” Com 
a pandemia, ela não pode 
trabalhar e ganha metade 
da remuneração de antes. 
“O presente do meu neto vai 
ser um Kinder Ovo.”

Segundo pesquisa do 
Google com mil consumido-
res, ela não está sozinha: 7 
em cada 10 brasileiros vão 

outras cidades da região, 
no comparativo com o úl-
timo levantamento. Espe-
ramos que, na medida que 
os estoque antigos sejam 
renovados, os preços bai-
xem ainda mais”, avaliou 
o coordenador do Procon, 
secretário João Paulo Sou-
za Oliveira.

Com relação ao gás de 
cozinha, a baixa acumulada 
no ano de 21% – anuncia-
da pela Petrobras – não 
chegou ao consumidor em 
Umuarama. O preço médio 
teve ligeira alta em torno de 
1%. O Procon instaurou 16 
processos administrativos 
para apuração os motivos. 
“Concederemos o prazo 
legal de dez dias para que 
os empresários do setor 
justifiquem a manutenção 
do preço no atual pata-
mar, devendo apresentar 

documentos que apoiem 
as alegações”, explicou. 
As revendedoras serão 
notificadas a partir desta 
segunda-feira, 6.

A ANP (Agência Nacio-
nal do Petróleo) indica que 
o botijão de 13 quilos do gás 
vendido em Umuarama é 
hoje o segundo mais caro 
do Paraná. “A semelhança 
nos preços praticados pe-
las distribuidoras também 
foi notada mais uma vez. 
Nos últimos seis meses, a 
diferença de preço entre os 
fornecedores não passou 
de R$ 5,00”, relatou João 
Paulo.

O Procon já havia notifi-
cado a ANP sobre a prática 
e em resposta a agência 
informou monitorar o se-
tor em Umuarama, para 
apurar possível prática de 
combinação de preços.

nação pelo vírus, dos quais 
quatro estão em unida-
des de terapia intensiva 
(UTI). Esses números so-
mam 118 notificações no 
total. “É bom lembrar que 
não são apenas números, 
são pessoas enfrentando 
a possibilidade de estar 
com a doença. Por isso, 
reforçamos a importância 
das medidas preventivas 
e convocamos a sociedade 
para a atuação voluntária, 
nos preparando para o caso 
de a situação se agravar”, 

avaliou a secretária Cecília 
Cividini. 

A Secretaria de Saú-
de precisa de psicólogos 
voluntários para atender 
à população, bem como 
enfermeiros, dentistas, 
fonoaudiólogos, fisiotera-
peutas e farmacêuticos, 
que sejam graduados ou 
estejam no último ano da 
graduação. Os interessados 
deverão enviar o currículo 
para o e-mail curriculosau-
de@umuarama.pr.gov.br 

Pesquisa mostra redução nos preços dos
combustíveis; já o gás de cozinha aumentou

Secretária Cecília diz que com as medidas de quarentena o município vem seguindo um fluxo gradual de casos dentro da possibilidade de atendimento dos 
hospitais 

Na Páscoa da quarentena, projeção é de 
queda de venda e já há promoção de ovos

mudar algum hábito nesta 
Páscoa - 12% deles devem 
deixar de comprar chocola-
te e 9% não irão almoçar em 
família. Com mais gente em 
casa, as buscas por termos 
como “receitas de ovos” e 
“como fazer ovos de Pás-
coa” também aumentaram. 

Em casa
Entre os supermerca-

distas, a expectativa é que 
as vendas melhorem na 
próxima semana. Na rede 
de supermercados Hirota, 
já há promoções, na linha 
“leve quatro e pague três”, 
e descontos de até 50% na 
compra do segundo ovo. A gasolina comum está 8,5% mais barata, já a aditivada recuou 8,2% e o etanol registrou 

a maior queda de preço (-14,2%)
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Em seu consultório Luanna Mendes percebe 
que as famílias estão mais próximas, após o 
surgimento do coronavírus e isso pode ser um 
ponto positivo para uma sociedade que vinha 
crescendo em um individualismo virtual. “Olhar 
para esse momento e buscar o que posso tirar 
de bom. As famílias estão mais próximas, 
mesmo com o isolamento social. Talvez, neste 
momento a gente precisava disso, pois as 
pessoas já estavam vivendo um isolamento da 
comunidade. Além disso, agora que a correria 
do dia a dia sumiu e estamos mais tempo em 
casa comece a olhar para si e busque um alto 
conhecimento”, finalizou. 

Ver o lado bom 
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Saiba como fica a Semana Santa e
Páscoa com a chegada do coronavírus

Umuarama – Em carta 
enviada para os católicos 
da diocese de Umuarama, 
o bispo Dom João Ma-
mede Filho esclareceu e 
orientou os fies como será 
a programação da Semana 
Santa e Páscoa deste ano. 
Sem a realização de misas 
e procissões as celebrações 
devem ser transmitidas pe-
los meios de comunicação e 
internet. 

Segundo Dom João Ma-
mede, todos concordamos 
que a pandemia do CO-
VID-19 exige que cuidemos 
da saúde e da vida, uns dos 
outros e colaboremos com 
as autoridades da área, o 
que impede as celebrações 
com a participação do povo. 
“A celebração da Páscoa 
não se suprime nem se 
adia, mas deve ser feita 
nos dias previstos e nas 
condições possíveis”, disse

 O bispo orientou aos 
sacerdotes a transmitirem 
todas as celebrações pelas 
mídias. Se precisar auxilia-
res, que sejam no número 
mínimo e pessoas que não 
pertençam ao “grupo de 
risco”. “O povo seja orien-
tado a participar em suas 
casas acompanhando as 
transmissões, que devem 
ser feitas  ao vivo  e não 
retransmitidas posterior-
mente.

Para o Domingo de Ra-
mos, celebrado hoje, os 
Padres celebrem em pri-
vado, sem benção, nem 
procissão de ramos, sendo 
que o resto segue conforme 
rito próprio. “O povo tenha 
em mãos algum ramo ver-
de durante a celebração, 
sem que isso implique em 
benzer os ramos. Importa 
o sinal dos ramos verdes 
e não a benção, como tal. 
Não se omite a leitura da 
Paixão de Cristo. Para o 
gesto concreto de solida-
riedade”, da Campanha 
da Fraternidade, os fiéis 
serão convidados a faze-
rem a própria oferta em 
outra ocasião, designada 
pela CNBB”, escreveu Dom 
Mamede.

Carta do Bispo
Missa do Crisma e da 

Umuarama – Mesmo 
com a abertura gradativa 
dos setores do comércio e 
de serviço em Umuarama, 
as pessoas que podem e 
público de risco precisam 
ficar em casa, no sentido 
de reduzir a transmissão do 
coronavírus no município. 
Neste momento de quaren-
tena e de incertezas para o 
futuro, o jornal Umuarama 
Ilustrado conversou com a 
psicóloga clínica e hospita-
lar, Luanna Nunes Mendes, 
sobre como manter o psico-
lógico em um estado mais 
calmo. 

Além das questões fi-
siológicas da doença Co-
vid-19, transmitida pelo 
coronavírus, a situação de 
pandemia e o isolamento 
social vem mudando os há-
bitos e gerando impactos no 
psicológico da comunidade. 
“Acredito que essa geração 
nunca passou por uma 
pandemia. Nem mesmo o 
isolamento social, que é 
muito difícil para o povo 
brasileiro devido a sua 
cultura. Aqui existe muito 
abraço, somos um povo 
muito próximo. Mas essa 
mudança de paradigma é 
extremamente importan-
te para não transmitir o 
vírus”, disse a psicóloga 

Luanna Nunes Mendes. 
 Para as pessoas que 

estão dentro de casa no iso-
lamento social, a psicóloga 
ressaltou que é importante 

estabelecer rotinas para o 
cérebro não entender que 
é uma situação de férias e 
gerar ansiedade. Acordar, 
comer e dormir em horários 

determinado, fazer ativi-
dades dentro da casa, ler, 
assistir ou retomar algum 
projeto abandonado, são 
algumas dicas para manter 

o cérebro ocupado e ativo.
O público que mais sofre 

com a quarentena é o idoso 
e para essa parcela da so-
ciedade Luanna ressaltou 
que a família precisa criar 
situações para os idosos 
se sentirem úteis. “O idoso 
precisa sentir-se útil, pois 
quando estão presos dentro 
de casa vem o sentimento 
de inutilidade e de que 
eles não servem mais para 
nada. Então é preciso criar 
rotina para eles dentro de 
casa, como os jogos de ta-
buleiro e cuidar do jardim. 
Cada familiar conhece seu 
idoso e pode fazer rotina 
para ele”, explicou.

Excesso de informação 
A psicóloga Luanna 

também ressaltou que o 
excesso de informações 
sobre a doença acaba pre-
judicando o psicológico das 
pessoas, gerando crises de 
ansiedade. “Tem que filtrar 
as informações, pois com 
a internet vemos muito fa-
kes news. Tem pessoa que 
assiste jornal de manhã, 
tarde e noite onde só tem 
informações sobre a doen-
ça. Veja uma vez por dia 
o jornal e filtre o que está 
vendo ou o que está lendo, 
principalmente o que você 
está compartilhando com 
os outros”, alertou. 

Criar rotinas ajuda a manter a sanidade mental em época de isolamento social 

renovação das promessas 
sacerdotais: Celebraremos 
no dia do Padre, terça feira, 
04 de agosto, às 09h, na 
Catedral de Umuarama. 
Um casal de cada Paró-
quia também deve vir para 
receber os Santos Óleos. 
Enquanto isso, os Santos 
Óleos de 2019 seguem sen-
do usados.

Missa “da Ceia do Se-
nhor” e da instituição da 
Eucaristia: Quinta-Feira 
Santa, passado o pôr do 
sol: os Padres celebrem em 
privado e transmitam ao 
povo. Omitem-se o Lava-Pés 
e a adoração eucarística 
presencial. O próprio Padre, 
porém, após a Missa, per-
maneça por algum tempo, 
em oração diante da Euca-
ristia, colocada no taber-
náculo (não no ostensório). 

A adoração também seja 
transmitida, com o convite 
para que o povo a acompa-
nhe em suas casas. Este mo-
mento pode ser muito rico e 
expressar a ‘comunhão’ do 
povo com o Padre em torno 
de Jesus, ‘vigiando com Ele’, 
como os apóstolos no Horto 
das Oliveiras.

Sexta-Feira Santa, 
pela manhã: aconselha 
que os Padres façam a Via 
Sacra em privado e a trans-
mitam. Lembro que o Papa, 
às 13h do Brasil, preside 
celebração na Basílica de 
São Pedro, vazia de povo. 
Recordem também ao povo 
que é dia de jejum, absti-
nência de carnes e oração 
intensa.

Sexta-Feira Santa, à 
tarde: Os Padres celebrem, 
às 15h, e transmitam, a 

Comemoração da Paixão do 
Senhor, sem o povo e com 
o mínimo indispensável de 
ajudantes (que não per-
tençam ao grupo de risco). 
Seja efetuada a leitura da 
Paixão de Cristo e breve 
pregação. Omitam-se o 
‘beijo da cruz’, a Via Sacra 
e a procissão do ‘Senhor 
morto’. O ‘beijo da cruz’ 
pode se dar num crucifixo 
da família, nas casas. A Co-
leta para os Lugares Santos 
será transferida para outra 
data a ser indicada pela 
CNBB, provavelmente no 
dia 14 de setembro, Exal-
tação da Santa Cruz.

Sábado Santo: Como 
prescreve a Liturgia, este é 
um dia de penitência, reco-
lhimento e preparação para 
a celebração da Vigília Pas-
cal. Durante o dia, podem ser 

feitas orações e reflexões, 
em privado, convidando o 
povo a acompanhar pelas 
mídias, em suas casas. Há 
muitas possibilidades que 
podem ser exploradas e a 
própria Liturgia das Horas 
oferece indicações.

Após o pôr do sol, ce-
lebrar a Vigília Pascal, 
em privado, com o mínimo 
de ajudantes (não do grupo 
de risco), com transmissão 
ao vivo. Omitam-se o acen-
dimento do ‘fogo novo’ e 
a procissão com o círio 
pascal. O mesmo seja aceso 
de maneira simples e faça-
se o ‘Anúncio da Páscoa’ 
(Exsultet). Sejam feitas 
pelo menos três leituras do 
Antigo Testamento, entre 
as quais a de Ex 14,15-15,1, 
com os respectivos Salmos, 
antes do início da Missa e 

O bispo orientou aos sacerdotes a transmitirem todas as celebrações pelas mídias

com o Glória. Omita-se a 
benção da água e a liturgia 
batismal. Mas faça-se a re-
novação das Promessas do 
Batismo. Pedir ao povo que, 
mesmo em casa, tenha ve-
las acesas neste momento. 
A liturgia eucarística segue 
normal até o final.

Domingo de Páscoa: 
Celebrar pelo menos uma 
Santa Missa, com homilia, 
transmitida em horário 
conveniente. Este é o Do-
mingo mais importante do 
Ano Litúrgico.

Na Oitava da Páscoa: 
Aconselho celebrar diaria-
mente a Santa Missa com 
transmissão. Há muito a ser 
redescoberto na Oitava da 
Páscoa! Aproveitemos esta 
“quarentena” para evangelizar 
um pouco mais e para fortale-
cer a fé e a esperança do povo.

Para as pessoas que estão dentro de casa no isolamento social, a psicóloga Luanna Mendes 
ressaltou que é importante estabelecer rotinas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 128 de 3 de abril de 2020
SÚMULA: Dispõe sobre adoção de outras medidas a serem tomadas para o enfrentamento da epidemia de infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no Município de 
Cruzeiro do Oeste, complementando as já estipuladas nos Decretos Municipais nº 86/2020, 92/2020, 110/2020, 113/2020, 118/2020, 122/2020 e 124/2020, revogando as disposições 
em contrário e ratificando o que for pertinente e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos V, XXI e XXV do parágrafo 1º do 
artigo 76, da Lei Orgânica do Município:
CONSIDERANDO os dispositivos dos Decretos Municipais nº 86/2020, 92/2020, 110/2020, 113/2020, 118/2020, 122/2020 e 124/2020 que estabelecem uma série de medidas e res-
trições para o enfrentamento da contaminação humana pelo COVID-19 em nosso Município;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e importância inter-
nacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
em fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4230/2020 e o Decreto nº 4317/2020  do Governo do Estado do Paraná quanto as restrições e recomendações à estabelecimentos comerciais 
e setor produtivo para o Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a Resolução nº 338/2020 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná que implementa medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 
nacional e internacional decorrente do Coronavírus – COVID-2019;
CONSIDERANDO que a atual situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença em todo o território do Município;
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde, para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 110/2020 de 20 de março de 2020 e 118/2020 de 24 de março de 2020 que estabelece regras de atendimento à população pelo comércio 
em geral de nosso Município;
CONSIDERANDO as deliberações tomadas pelo Colegiado de Prefeitos que compõe a AMERIOS em conjunto com os representantes das Associações Comerciais e CACIER sobre 
o regramento para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e setor produtivo em todo o território do Município, para reforçar a prevenção e os cuidados atendendo as reco-
mendações sanitárias e evitar o contágio humano pelo COVID-19 e;
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II da Constituição Federal de 1988, o qual determina aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber;
CONSIDERANDO todas as determinações outrora já decretadas;
DECRETA:
Art. 1º O Município de Cruzeiro do Oeste orienta e recomenda a todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, bancos, lotéricas, prestadores de serviços, autônomos e escritó-
rios de profissionais liberais, da área produtiva de nosso Município, que poderão realizar suas atividades comerciais, desde que cumpram integralmente as regulamentações sanitárias 
descritas neste Decreto e nos demais expedidos, por serem medidas de controle, prevenção e diminuição da contaminação humana pelo COVID-19.
§ 1º Orienta-se que com o restabelecimento das atividades junto as Igrejas, Templos, Academias e assemelhados, que sigam as recomendações de evitar a aglomeração de pessoas, 
mantendo-se distância mínima recomendada, com uso de máscaras e álcool em gel 70% (setenta por cento) para os frequentadores.
§ 2º Recomenda-se à todos estabelecimentos e atividades que ao início de seu funcionamento, conforme caput, deverão respeitar as regras sanitárias que permite o controle do fluxo 
de pessoas e a conscientização dos seus colaboradores e clientes no sentido de ajudar na propagação das regras e informações constantes deste Decreto e demais regramentos 
sanitários.
§ 3º É dever de todos em colaborar para fins de evitar a aglomeração de pessoas nos estabelecimentos em funcionamento, cabendo ao proprietário e/ou responsável, adotar as me-
didas para dispersão das pessoas, como medida de evitar a propagação do Coronavírus.
§ 4º Recomenda-se aos estabelecimentos comerciais, para adotar as medidas de prevenção estabelecidas, bem como aquelas que forem determinadas pelas autoridades sanitárias, 
sem prejuízo das que forem impostas pelos Órgãos de Saúde Federal e Estadual competentes.
§ 5º A Administração Municipal procederá a fiscalização competente bem como manterá a barreira sanitária instalada na entrada do Município, com funcionamento diário de 24 (vinte 
e quatro) horas por tempo indeterminado, a critério do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus ou ao tempo em que perdurar a situação agravante de contágio.
Art. 2º Como medidas coletivas de prevenção, recomenda-se à todas entidades públicas ou privadas, bem como às comerciais, sujeitas a aglomeração de pessoas, a mesma adoção 
de medidas definidas neste Decreto, visando a redução do risco de contágio.
Art. 3º Com vistas à adoção de medidas sanitárias colaboradoras no combate à transmissão do Novo Coronavírus (COVID-19), sem prejuízo de outras recomendações dos Órgãos 
Sanitários Federais e Estaduais para funcionamento e desenvolvimento das atividades comerciais, industriais e autônomas, bem como das boas práticas sanitárias já utilizadas, faz 
as seguintes orientações e recomendações para um funcionamento seguro durante o período da pandemia, conforme os respectivos setores.
§ 1º A todos os estabelecimentos comerciais: logistas com atividades de comercialização de artigos de vestuário, calçados, utensílios, papelaria, móveis, eletro-eletrônicos, auto peças, 
tintas, comércio de material de construção, comércio de materiais elétricos, comércio de produtos agropecuários e veterinários, pet shops e assemelhados; supermercados, açougues, 
mercearias, minimercados, panificadoras, sorveterias; prestadores de serviços com atividades de consertos de eletro-eletrônicos, oficina mecânica em geral, funilarias e pintura, lava-
dores, borracharias, bicicletarias, serralherias, metalúrgicas e assemelhados; atividades de comercialização de alimentos prontos como pizzarias, pesqueiros, lanchonetes, bares, fast 
food, lojas de conveniência e assemelhados; estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos prontos do tipo restaurantes e fast food por trailer; presta-
dores de serviços unipessoais, profissionais liberais, escritórios contábeis, de assessoria, engenharia, transporte, clínicas odontológicas, fisioterapias, laboratórios e assemelhados; 
prestadores de serviços unipessoais, pedreiros, pintores, jardineiros, gesseiros, instaladores em geral, eletricistas, serralheiros, calheiros e assemelhados; prestadores de serviços 
unipessoais, como cabeleireiros, pedicure, manicure, salão de beleza, barbeiros e assemelhados; prestadores de serviços de indústria, confecção, facção, lavanderias industriais, 
produtoras e distribuidoras alimentícias e de laticinios e assemelhados; estabelecimentos prestadores de serviços de hotelaria e assemelhados, bem como as demais atividades não 
constantes neste rol, orienta-se a tomar as seguintes medidas visando a redução do risco de contágio pelo Coronavírus:
a) reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para higienização das mãos com álcool gel 70% (setenta por cento) para os usuários, em local 
sinalizado;
b) evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
c) manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes em salas de espera com afastamento mínimo de dois metros uns dos outros, devendo manter as 
superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel 70% (setenta por cento) para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
d) realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente, bem como, dos teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e puxadores 
de portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente;
e) manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e higienizados, bem como, manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim 
como disponibilizar álcool em gel 70% (setenta por cento) para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
f) manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
g) evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão;
h) organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e porta 
para saída também sinalizada;
i) dispor aos trabalhadores no ambiente de trabalho, orientação para manter distância mínima de dois metros uns dos outros, bem como, orienta-se para não utilizar-se de mão-de-obra 
de pessoas do grupo de risco do Coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades e gestantes);
j) manter álcool gel 70% (setenta por cento) no local de atendimento aos clientes, orientando a utilização após cada atendimento tanto pelo cliente como pelo colaborador;
K) realizar a higienização com álcool no mínimo 70% (setenta por cento) em todos os instrumento de trabalho utilizado pelos funcionários; objetos utilizados pelos clientes e realizar 
a higienização de todos os ambientes diariamente, inclusive junto a quartos e apartamentos após a saída de cada hóspede, inclusive promovendo a lavagem com esterilização das 
roupas de cama, tapetes e toalhas;
l) em caso de atendimento em auto socorro ou assemelhados, fazer a ascepsia das mãos e das partes externas dos lugares que venha a tocar e orientar o cliente da proximidade do 
local que estará sendo desenvolvido o serviço de socorro;
m) diminuir o fornecimento de alimentos para consumo junto ao estabelecimento, reforçando e incentivando o sistema delivery, bem como, tomoar o cuidado necessário nos caso de 
auto serviço (self service) pelos clientes para evitar o manuseio coletivo de talheres, e inibir a contaminação;
n) observar a disposição de mesas e cadeiras para aumentar o espaçamento entre as mesas e pessoas;
o) dar preferência no atendimento para pessoas do grupo de risco do Coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades e gestantes), fazendo-o da forma mais célere 
para fins de evitar o tempo de permanência no estabelecimento, orientando da possibilidade de atendimento no sistema delivery;
p) na medida do possível, diminuir a quantidade de colaboradores no ambiente de trabalho, com escalonamento, adaptação de rotinas de produção ou outros métodos que diminua a 
intensidade de pessoas no mesmo local, proporcionando sempre que possível, um profissional da área da saúde para controlar os sintomas e condições clinicas dos colaboradores;
q) caso haja identificação de alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure atendimento 
médico imediatamente, que deverá ser realizado exclusivamente via telemonitoramento - Call Center - através de ligações (44) 99731-0921 e 3676-5073 e por mensagem (44) 3676-
2832, 3676-2610 e 3676-2466 (WhatsApp Business).
§ 2º Sem prejuízo das outras recomendações constantes no parágrafo 1º deste Decreto e das Autoridades Sanitárias, os estabelecimentos bancários, cooperativas de crédito, 
Correios, Lotérias, PAS de bancos, casas financeiras de crédito, representantes e assemelhados, orieta-se que disponibilizem horário diferenciados para atendimento prioritário de 
pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, portadores de comorbidades e gestantes, pessoas com comprovada doença respiratória, ou as que as agências de saúde venham a definir 
como pessoas em grupo de risco.
Art. 4º Como regramento geral, recomentada-se as empresas comerciais de nosso Município para:
I – incentivar as vendas e contato com seus clientes preferencialmente por sistema remoto como telefones, WhatsApp, redes sociais e assemelhados, evitando ao máximo o atendi-
mento presencial;
II – reforçar a conscientização dos clientes quanto a manutenção da prevenção quanto ao riscos da transmissão do Coronavirus, e de buscar o isolamento social sempre que possível;
III – evitar que em seus estabelecimentos comerciais tenham dispostos a clientes e colaboradores o forneceimento de itens comuns de dificil controle de higienização, como garrafas 
de café, água, itens de alimentos e assemelhados, para evitar aglomeração nesses locais específicos e da contaminação através desses utensílios e assemelhados;
IV – quando o estabelecimento tiver um espaço físico ou fluxo de clientes que necessite, que seja disponibilizado um colaborador para controlar a entrada de clientes e colaboradores 
com higienização das mãos obrigatório com álcool gel 70% (setenta por cento).
Art. 5º Como medidas individuais, recomenda-se:
I – aos pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem circular em ambientes com aglomeração de 
pessoas;
II – a limitação de contato e visitas, na medida do possível, nas instituições de longa permanência para idosos e congêneres, além de adotar os protocolos de higiene dos profissionais 
e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios;
III – que as pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, HIV, câncer, renais crônicos e transplantados) evitem sair de casa;
IV – que a população proceda à higienização frequente das mãos, com sabonete líquido, papel toalha descartável, álcool gel 70% (setenta por cento) e que utilizem máscaras;
V – a suspensão de eventos, de qualquer natureza;
VI – evitar a ida, na medida do possível, em locais de grande circulação de pessoas e sendo necessário a ida a tais locais, manter uma distância mínima de dois metros de distância 
uns dos outros.
Art. 6º Recomenda-se a suspensão de encontros ou reuniões que envolvam população do grupo de risco para a doença causada pelo Coronavírus, como pessoas acima de sessen-
ta anos, com doenças crônicas, com problemas respiratórios, gestantes e lactantes, mas caso haja necessidade, que seja respeitado as medidas de segurança de modo a evitar o 
contágio do Coronavírus.
Parágrafo único. Demais atividades não tratadas neste Decreto permanecerão suspensas, aguardando regulamentação pelo órgão competente e pelo Comitê de Contigenciamento 
do Coronavírus, podendo ser  revisado periodicamente no que for pertinente de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art. 7º A adoção de medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada pela iniciativa pública e privada em regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde 
pública, em decorrência da infecção humana pelo COVID-19, sendo que tais medidas poderão sobrer alterações a qualquer tempo tanto para aumentar ou diminuir as condicionantes 
sanitárias ao funcionamento do comércio local caso necessário.
Art. 8º Os velórios ficarão restritos aos familiares e amigos próximos, que deverão medir esforços para manter distância e aglomerações o máximo de tempo possível, devendo as 
empresas prestadoras de serviços manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel a 70% (setenta por cento) para uso dos presentes 
tanto na entrada como no interior do ambiente, sem prejuízo de outras orientações emitidas pela Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Caso compareça algum familiar, seja residente no Município ou fora, com sintomas de Coronavirus, deverá ser comunicado imediatamente às autoridades sanitárias 
do Município via telemonitoramento - Call Center - através de ligações (44) 99731-0921 e 3676-5073 e por mensagem (44) 3676-2832, 3676-2610 e 3676-2466 (WhatsApp Business).
Art. 9º Em complementação ao Decreto nº 92 de 18 de março de 2020, restabelece-se o atendimento normal ao público junto ao Paço Municipal, observado as medidas já expostas 
para o fim de evitar o contágio do Coronavírus.
Parágrafo único. Determina-se o retorno dos servidores e estagiários para prestarem serviço na forma presencial, excluindo-se os servidores da faixa de risco nos termos dispostos 
no artigo 4º do Decreto Municipal de nº 86/2020, tais como, servidores acima de 60 (sessenta) anos, gestantes e portadores de doenças crônicas, os quais poderão fazer home office 
sob supervisão do Secretário responsável.
Art. 10 O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o auxílio das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, sem prejuízo 
da imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento.
Art. 11 O descumprimento às determinações deste Decreto e dos demais Decretos já expedidos, bem como às normas estabelecidas para o combate ao Coronavirus poderá configurar 
crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código Penal), sem prejuízo das sanções administrativas.
Art. 12 As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas pela mídia e empresas de comunicação.
Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de 06 de abril de 2020, tendo seu efeito por tempo indeterminado, revogadas as disposições em contrário, podendo ser editados regula-
mentos para complementar as determinações constantes deste Decreto, bem como, ser revisado periodicamente na forma do art. 16 do Decreto Municipal nº 86/2020 e do Decreto nº 
110/2020 no que for pertinente de acordo com a situação epidemiológica do Município ficando mantidas as demais determinações constantes nos Decretos Municipais de nº 86/2020, 
92/2020, 110/2020, 113/2020, 118/2020, 122/2020 e 124/2020 no que se refere e não seja contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 3 (TRES) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
 PREFEITA MUNICIPAL

Desde o momento em que 
a Covid-19 foi declarada uma 
pandemia, o Sistema Fiep atua 
ativamente para apoiar a indús-
tria e a sociedade no combate 
à doença, seja por meio da ar-
ticulação com governo, indús-
trias e sindicatos, seja com a 
contribuição técnica disponível 
em suas linhas de atuação.

O Sesi no Paraná, que é refe-
rência em saúde e segurança 
na indústria, colabora com a 
manutenção da saúde dos tra-
balhadores com a produção e 
divulgação de cartilhas gratui-
tas com informações relaciona-
das ao novo coronavírus, além 
de manter suas redes sociais 
atualizadas. Também disponi-
bilizou uma Central de Saúde 
com médicos e especialistas 

para tirar dúvidas.
Já o Senai no Paraná atua por 

meio de suas Aceleradoras e 
Institutos de Tecnologia e Ino-
vação. A Aceleradora de Pato 
Branco, por exemplo, empres-
tou sua impressora 3D para a 
Secretaria Municipal de Saúde 
para confeccionar máscaras 
faciais para profissionais de 
saúde. Já o Instituto Senai de 
Tecnologia em Metalmecâni-
ca de Maringá trabalhará na 
manutenção de respiradores 
mecânicos danificados e fora 
de operação para devolvê-los a 
hospitais paranaenses.

O Instituto Senai de Inovação 
em Eletroquímica, em Curitiba, 
ajudará a startup Hi Technolo-
gies a ampliar a disponibilização 
do Hilab, exame que diagnos-

tica o novo coronavírus em 10 
minutos. A proposta é uma das 
primeiras aprovadas pela cha-
mada especial do Edital de Ino-
vação para a Indústria, que apoia 
projetos ligados à Covid-19. Ou-
tra acelerada do Sistema Fiep, a 
FullDNA trabalha em um teste 
para identificação do índice de 
susceptibilidade genética de 
cada pessoa ao novo vírus.

Ainda por meio do Senai e 
IEL no Paraná, o Sistema Fiep 
disponibiliza mais de 30 cursos 
gratuitos a distância aos profis-
sionais da indústria que deseja-
rem ampliar conhecimento. O 
objetivo é auxiliar a população 
para que possa se profissionali-
zar e continuar seu desenvolvi-
mento profissional enquanto a 
quarentena durar.

Segurança e saúde, tecnologia 
e inovação e educação no 
combate à Covid-19

Por Sistema Fiep

Instituto do Senai auxilia startup a desenvolver exame que diagnostica novo coronavírus em 10 minutos

Para mais informações, acesse:

SAÚDE E SEGURANÇA: 
sesipr.com.br/
informacoes-sst 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO:
senaipr.com.br/
tecnologiaeinovacao

CURSOS GRATUITOS:
faculdadesdaindustria.com.br/ielgratuito
 senaipr.com.br/cursosgratuitos

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Umuarama – A deter-
minação do prefeito Cel-
so Pozzobom em abrir o 
comércio a partir desta 
segunda-feira (6), trouxe 
mais uma novidade junto: o 
toque de recolher. Mas você 
sabe o que isso significa e o 
que pode acontecer se você 
não o respeitar? Explica-
mos tudo para que fiquem 
bem informado. 

“O termo “toque de reco-
lher” se aplica à proibição, 
decretada por um governo 
ou autoridade, de que pes-
soas permaneçam nas ruas 
após uma determinada 
hora”, conforme definição 
da Wikipédia. Pode ser 
aplicado a todo o momen-
to? Não. Apenas em casos 
muito específicos, como o 
momento em que vivemos 
agora em todo o mundo, 
com a decretação de estado 
de pandemia, feito pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Em Umuarama, a de-

terminação passa a valer 
a partir desta segunda-
feira (6), sempre entre às 
21 horas e às 5 horas e a 
fiscalização será feita pela 

Guarda Municipal e Polícia 
Militar. A justificativa para 
a adoção da medida mais 
drástica é que a maior 
parte dos casos notifica-

A partir de segunda-feira a circulação de pessoas nas ruas de Umuarama ficará restrita.

dos para o Covid19 são de 
jovens, entre 20 e 30 anos, 
ou seja, fora do grupo con-
siderado de risco, como 
idosos, gestantes, obesos, 

hipertensos e diabéticos.
Pelo decreto 082/2020, 

poderão circular, mesmo 
no horário do toque de 
recolher: o trabalhador do 
comércio e prestação de 
serviços ligados à saúde 
emergencial, como hospi-
tais, farmácias e respecti-
vos entregadores; quem ne-
cessite sair de seu domicílio 
em busca de atendimento 
emergencial de saúde ou 
aquisição de item de saúde 
emergencial; o servidor 
público e prestador de ser-
viço público essencial e 
emergencial ou que não 
pode ser desenvolvido em 
outro horário, bem como 
em qualquer outro caso 
de necessidade pública;o  
funcionário privado que 
necessite se locomover do 
ou para o seu trabalho, 
desde que este não possa 
ser desenvolvido em outro 
período, ou seja, essencial, 
assim considerado o que 
envolva o fornecimento de 

alimentos, itens de higiene 
ou saúde.

Segundo o subcoman-
dante do 25º BPM, major 
Willian da Silveira, a si-
tuação é nova e a regu-
lamentação foi feita pela 
administração Municipal.

A PM e a GM também 
vão estar nas ruas orien-
tando que as pessoas se 
recolham para suas casas. 
Em um segundo momento, 
a orientação será substi-
tuída pela confecção de 
termo circunstânciado 
com embasamento no ar-
tigo 268 do Código Penal 
que estabelece detenção 
de um mês a um ano, além 
de multa para quem ‘In-
fringir determinação do 
poder público, destinada 
a impedir introdução ou 
propagação de doença 
contagiosa’. 

E também no artigo 330 
do CP, que trata do crime de 
desobediência, que também 
prevê detenção e multa. 

Prefeitura de Cruzeiro do Oeste autoriza reabertura do comércio nesta segunda-feira
Cruzeiro do Oeste - A pre-

feita Helena Bertoco pronun-
ciou-se sobre o fim do prazo 
do decreto que determinava 
o fechamento do comércio 
de Cruzeiro do Oeste, infor-
mando que o reabrirá nesta 
segunda-feira (06).

Em sua fala, a prefeita 
reforçou sobre a importância 

da manutenção dos cuidados 
sanitários, uma vez que o 
coronavírus ainda é uma 
ameaça iminente à popu-
lação cruzeirodoestana, “é 
vida normal que segue, mas 
com restrições, consciência 
e muita responsabilidade”. 
Ela continuou afirmando 
que os órgãos públicos tam-

bém voltarão a funcionar 
normalmente, da mesma 
forma que o comércio local, 
com os devidos cuidados 
preventivos, permanecendo 
paralisadas apena as ativi-
dades escolares, turísticas, 
culturais e esportivas. 

Um dos pontos frisados 
pela prefeita foi para que as 

pessoas não estejam indo 
para outros municípios neste 
momento, a não ser em casos 
de extrema necessidade, 
tendo em vista que há muitos 
casos de COVID-19 em nossa 
região, podendo a pessoa, ao 
retornar à cidade, ser um 
transmissor do vírus.

“Tenho certeza que o 

que você precisar encon-
trará no comércio de nossa 
cidade, sendo desnecessá-
rio correr o risco de ir para 
outro lugar e se contaminar 
com o coronavírus. Esta-
mos reforçando à barreira 
sanitária da Avenida São 
Paulo e aumentando a fisca-
lização nas ruas, para que 

este vírus não entre aqui, 
por isso não seja você um 
transmissor. Além do mais, 
diante desta crise financei-
ra, você estará ajudando e 
fortalecendo o comércio de 
nosso município que gera 
emprego e é fonte de rende 
de nosso povo”, concluiu 
Helena.
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R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM – 
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt. 
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com 
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia 
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira, 
acesso privativo pelo elevador, bwc,  suíte e terraço com piscina exclusiva. Con-
ta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.  
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano 
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI) 
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º AN-
DAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e 
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02 
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa 
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI 
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-
5555/9.9911-5353  ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED. 
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv. 
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-
5555/9.9911-5353  ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL 
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobilia-
do suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555 
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV. 
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m² 
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha pla-
nejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111  (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R. 
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot.  73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart. 
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão  (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o 
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORI-
ZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot.  69,00 m² e À. Priv. 58,57 
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão  (44)9 9995-
2111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02 
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala,  sala de jantar, cozinha 
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira, 
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para 
vários  veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído 
piscina. Imóvel com  acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato.  + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA 
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despen-
sa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161  
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122 
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. 
Ser.,  garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142  em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA 
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala, 
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plan-
tão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

VENDAS
APARTAMENTOS

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO 
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas, 
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo 
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
 + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO 
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala 
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem 
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos 
em porcelanato e esquadrias em alumínio 
 + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N – 
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala,  cozinha c/ churrasqueira, 
Bwc soc., A. Ser.,  garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-
3338 ou digite o cód. 1132  em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 – 
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala,  cozinha, Bwc soc., A. Ser.,  
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133  em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06 
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de 
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e 
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)3056-
5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br

R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA, 
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. 
Ser.,  garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120 
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA, 
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989 
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. Ser.,  garagem 
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/
PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A. 
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1059 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSO-
GARCIA CID, 3656 -  ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² - Salão 
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e 
estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o 
cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL–  R. ANTONIO 
MORAIS DE BARROS, 4810 -  ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² 
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02 
salas,  sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp., 
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL 
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663,  ZONA 01 – À. priv. 
Aprox. 42,84  m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes 
– (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 422 em nosso site www.alde-
mirimoveis.com.br

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPI-
CAL –À. Tot. Aprox. 30,00 m² - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes: 
(44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1145 em nosso site www. aldemi-
rimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS

Residencia em  Alvenária/Laje na Av. Rolandia 
n. 3666, Residencial/Comercial, prox. ao Big Pla-
nalto.Terreno: 17.5 x 30.00 = 525.00 Mts2. - Con-
trução: 263,12 Mts2. 1 suite, 3 quartos, wc social, 
2 salas,cozinha c/Despensa, lavanderia e edícula 
c/garagem e churrasqueira.

Terreno n. 5 da quadra n. 2 do Jardim Castelo 
Branco, Rua Akira Saito com área de: 23.50 x 
42.60 = 1.001,10 Mts2. 

Sobrado Comercial/Residencial na Av. Tiradentes esq. 
Com Av. São Paulo (Frente para duas avenidas). Piso Tér-
reo: 216 Mts2 de área construida:  Salão comercial frente 
para Av. Tiradentes.
1 Sala com 3 ambientes, 1 wc, 1 despensa, 2 garagens, edí-
cula c/churrasqueira, WC e despensa frente para a Av. São 
Paulo. Piso Superior: 250 Mts2 de área construída: 02 sui-
tes, 02 quartos, wc social, 02 salas, copa e cozinha e área 
de serviço c/Lavanderia e 1 sala. 

KITNET

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS 
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Total. 
126,00m². Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz planejada., A. 
serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso 
água e gás ) +  Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite cód. 1092 em 
nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA 
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts, 
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem  (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI ROMA 
- R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02 
qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água 
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www. 
aldemirimoveis.com.br

R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENI-
DA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha 
c/ móveis planj, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso 
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 - 
APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala, 
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e 
gás)  + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1038 em nosso 
sitewww.aldemirimoveis.com.br

R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA 
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com 
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso 
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1029 em 
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE, 
1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,  
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 1017 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRA-
NO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,  
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) + 
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338  ou digite o cód. 811 em nosso site 
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

Procurando 
o imóvel dos 
seus sonhos?

Então venha para GR 
corretora de Imóveis 

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CO-
RAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - 
Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JAR-
DIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala 
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão 
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA 
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv. 
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Deta-
lhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OL-
MEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala,  coz., Bwc soc., 
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www. 
aldemirimoveis.com.br

R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZU-
LIANELLI, 3831 – JD TOKIO  - Alv/Laje – em fase fi nal de construção, suíte, 
02 qtos, sala,  coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111  ou 
digite cód. 1084  em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA 
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala,  coz., 
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353  ou digite cód. 1041  em 
www.aldemirimoveis.com.br

R$ 185.000,00 – PROX. IGREJA  CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVADOR 
RODRIGUES DOS SANTOS, 1102 – JD. IPÊ - À. Ter. 150,27 m²,  À. Constr. Aprox. 
74,00  m² - Suíte, 02 qts, Sala, Coz., Bwc soc., área de serviço e garagem. + Detalhes: 
Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1117 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SIL-
VA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00  
m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta + 
Detalhes: (44)9 9995-2111  ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA 
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox. 
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet 
c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555  ou digite cód. 1050 em www. 
aldemirimoveis.com.br  

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595 
– JD CANADA –  À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50  m² - Imóvel com residência 
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9 
9995-2111  ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER, 
1742 – PARQUE BANDEIRANTES –  À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32  m² - 
Imóvel contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes: 
(44)9 9995-2111  ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br

SOBRADO

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ, 3325 – ZONA 01 
- Const. Aprox. 314,50  m², Ter. Aprox. 380,00 - Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área 
de lazer, 1º Pvto: Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º Pvto:  Quarto, suíte master com closet e banheira, bwc social, sala e escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social, 
sauna e sacada estendida. Ainda com amplo quintal, com edícula, despensa e 
garagem para vários veículos + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou 
digite o cód. 1088 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA CATARINA, 
3849– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 450m², À. Constr. Aprox. 333,67 m² ; Tér-
reo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim, sala de jantar, coz. c/ armários 
planejados, dep. Empregada, desp., lav., amplo espaço gourmet com lavabo, 
churrasq, piscina, garagem p/ 3 veículos. Superior: 02 suítes c/ sacada,  sendo 
uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão, 
reformado com  acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, esquadrias 
em alumínio.+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou  digite o cód. 1093 
em www.aldemirimoveis.com.br

SOBRADOS

TERRENOS
R$ 265.000,00 – PROX. LATICÍNIO SÃO LE-
OPOLDO/COCAMAR, AV. MARGINAL , S/N
-  ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comer-
cial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria, 
sendo, Topografi a plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.9995-
2111  ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO - R. 
PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil 
acesso muito próxima ao centro, Topografi a plana e sem demais benfeitorias - 
Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou 
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama. 
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Far-
mácias; Imóvel sem benfeitoria, topografi a plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO  EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes: 
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.
br

TERRENOS

NOTA IMPORTANTE:
 Informamos que aos valores dos alugueres aqui 
anunciados serão acrescidos, seguro anual de incên-
dio, vendaval, tarifa mensal bancária e quando for o 
caso, custos e taxas de condomínio.

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

CRECI J 05991

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)

Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m² 
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), con-
tendo uma ampliação residencial de alvenaria com área 
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022, 
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.

Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Resi-
dência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros, 
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros, 
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920. 
Valor: R$ 380.000,00

Residência de alvenaria com área construída de 
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3 
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha pla-
nejada, 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 

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total, 
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quar-
tos, 1 banheiro social, 2 salas, área de serviço, 
dispensa, churrasqueira, mobiliado e 2 vagas de 
garagem. Localizado na Avenida Brasil, n° 4547, 
Zona I, Umuarama/PR. R$ 760.000,00.
 
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras , 
contendo 119m² de área total, 84m² de área privati-
va, 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

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 Prín-
cipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

 Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², con-
tenda 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.

 Sobrado com área construída de 153m², área total 
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, ban-
heiro social, sala, cozinha, garagem,  área de lazer 
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão 
Moreira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR. 
Valor R$ 580.000,00. Promoção para Pagamentos 
A Vista R$550.000,00.

JARDIM SAN PIETRO 
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim 
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir 
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraes-
trutura completa, casas que se enquadram no programa 
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no 
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e 
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     

PARQUE RESIDENCIAL MONTREAL 
Está localizado próximo a fabrica de sorvetes Guri, o acesso 
está sendo duplicado valorizando toda a região, casas a serem 
construídas a partir de 50m² em terrenos que possibilidade 
de ampliação e se enquadrando no programa Minha Casa 
Minha Vida, a entrada pode ser parcela. A primeira fase foi um 
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas, 
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

JARDIM YOSHII 
Possui uma localização privilegiada de alta valorização 
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir 
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o 
projeto de acordo com a sua necessidade, podendo ser 
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com 
a construtora.

PAYSAGE ESSENZA 
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², pos-
suindo 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 in-

fraestrutura, 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.

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso 
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada e 
eletricidade própria, pastagem reformada em março des-
te ano, possuindo pomar jovem com grande variedade 
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de 
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados, 
Umuarama/PR. R$ 350.000,00. 

Chácara com área de 3 hectares , contendo casa nova 
de 100m², eletricidade própria, água encanada, dividida 
em piquetes com cerca de choque, possuindo pomar 
jovem com grande variedade de frutas (manga, laranja, 
pitanga, pera, pêssego, amora, ameixa vermelha) terreno 
plano localizada a 4 km do asfalto na Estrada Serra dos 
Dourados, n° 215, Umuarama/PR. R$ 350.000,00

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.

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$ 750.000,00.

Sobrado com área construída 281.51m², área total do terre-
no 280m², contendo 1 suíte máster com hidromassagem, 2 
quartos, banheiro social, lavabo, sala de jantar, sala de estar,  
cozinha com moveis planejados, copa e espaço gourmet 
com churrasqueira, dispensa, área de serviço, mezanino, 
piscina e 2 vagas de  garagem, localizado na Rua Mato 
Grosso, Zona II, Umuarama/PR. R$ 1.200.000,00 

Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR  www.abdonecabreli.com.br
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Umuarama – A di-
reção do Hospital do 
Câncer Uopeccan, em 
Umuarama, informou 
que vem adotando me-
didas de prevenção 
contra o Coronavírus 
desde início do ano 
juntamente com as 
Comissões de Contro-
le de Infecção Hospi-
talar das Unidades de 
Cascavel e Umuara-
ma, reuniões de orien-
tações foram feitas 
com as recepções e 
divulgação sobre os 
cuidados necessários 
para não propagação 
do vírus, instruindo 
assim todos os pro-
fissionais da saúde e 
colaboradores.

Com os primeiros 
casos registrados no 
Brasil de Coronavírus, 
na Unidade da Uopec-
can de Umuarama foi 
criado uma comissão 
específica na lideran-
ça da Drª Carla Dal 
Ponte do SCIH (Ser-
viço de Controle de 
Infecção Hospitalar) 
para atender o fluxo 
de pacientes suspei-
tos e confirmados do 
Covid -19. Durante 
esse processo a equi-
pe recebeu treinamen-
to pela enfermeira 
responsável do SCIH 
Fernanda Bocci, so-
bre a paramentação 
correta ser utilizada 
nos atendimentos, 
“os profissionais re-
ceberam orientação 
da utilização de EPIs 
(Equ ipamento  de 
proteção individual) 
para evitar aumento 
de casos intra-hospi-
talar e contaminação 
da equipe devido ao 
mau uso dos equi-
pamentos, além de 
instruções escritas e 
implantadas via siste-
ma”, explica enfermei-
ra. Ações semelhantes 
foram adotadas na 
Unidade de Cascavel 
para o enfrentamento 
da pandemia.

Atualmente a Uni-
dade da Uopeccan de 
Umuarama é o único 
hospital do município 
que possui parceria 
direta com o Estado 
do Paraná. Além de 
ser um hospital com 
estrutura ímpar, com 
capacidade para aten-
der as necessidades 
de casos de isolamen-
to. Uma ala foi isola-
da para atendimento 
desses pacientes, com 
37 leitos, quartos are-
jados, equipamentos 
de suporte à vida, 
controle de entrada 
e saída de pessoas e 
materiais.

O paciente com 
suspeita de Covid-19 
recebe acompanha-
mento inicial no am-
bulatório isolado dos 
demais departamen-

tos do hospital, esta-
bilizado e atendido 
por equipe utilizando 
Equipamento de Pro-
teção Individual. Após 
os primeiros procedi-
mentos são realizados 
exames admissionais 
e coletado o material 
de nasofaringe que 
é encaminhado ao 
Lacen (Laboratório 
Central do Estado do 
Paraná) para descar-
tar ou confirmar a 
doença.

Durante a inter-
nação o  paciente 
permanece no quarto 
recebendo o acom-
panhamento médico 
e da equipe de enfer-
magem por 24 horas, 
sendo feito a coleta de 
exames diariamente. 
Além dos cuidados 
hospitalares os pa-
cientes são instruídos 
que permaneçam de 
máscara para evitar 
disseminação do vírus 
e recebem orientações 
quanto à higienização 
das mãos, etiqueta 
respiratória, higieni-
zação pessoal e rea-
lizam caminhada e 
fisioterapia dentro do 
quarto. As medidas 
preventivas estende-
se também aos pa-
cientes que estão em 
quarentena.

Nessa batalha con-
tra o Covid-19 vários 
profissionais estão 
trabalhando de for-
ma direta e indireta, 
incluindo enfermei-
ros, técnicos de en-
fermagem, médicos, 
fisioterapeutas, nu-
tricionistas, farma-
cêuticos, serviço de 
apoio e zeladoria, 
engenharia clínica, 
tecnologia, equipes 
administrativas, en-
tre outros, garantindo 
prestação de serviço e 
atendimento de quali-
dade para os pacien-
tes com suspeita ou 
casos confirmados de 
Coronavírus.

Umuarama - Criado em 
2005, o Programa Crea-
Jr-PR segue o objetivo de 
aproximar os estudantes 
das áreas de Engenharia, 
Agronomia e Geociências 
do Sistema Profissional 
Confea/Crea-PR (Conselho 
Federal de Engenharia e 
Agronomia/Conselho Re-
gional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná). A 
iniciativa viabiliza o co-
nhecimento sobre o órgão 
regulador da futura profis-
são, sua estrutura e organi-
zação e incentiva os futuros 
profissionais à prática do 
exercício profissional ético 
e responsável. Atualmen-
te, são seis mil membros 
cadastrados no CreaJr-PR. 

No Paraná, os membros 
dirigentes dividem-se em 
oito Comissões Acadêmicas 
Regionais (CARs), con-
forme as Regionais Admi-
nistrativas do Crea-PR. 
Os eventos geram horas 
complementares, impor-
tantes aos acadêmicos. 
Também há o memorial de 
experiências para emissão 
de registro de atividade 
técnico-acadêmica (RTA); e 
o banco de estágios, dispo-
nibilizado na área restrita 
do programa, para cadastro 
do currículo do estudante 
que será visualizado pelas 
empresas registradas no 
Conselho, entre outros be-
nefícios.

Na região Noroeste são 

sete instituições de ensi-
no inscritas no programa, 
sendo apenas a Unipar 
(Universidade Paranaense) 
em Umuarama. Inclusive o 
coordenador regional do 
programa é um acadêmico 
da instituição de ensino, o 
Gabriel Sousa Prates, do 
oitavo período do curso 
de Engenharia Civil da 
Unipar. Prates assumiu 
a coordenadoria regional 
no início deste ano e conta 
que o principal desafio 

dos dirigentes atuais é 
incentivar os acadêmicos a 
participarem do programa. 
“Queremos incentivar os 
estudantes a conhecer o 
CreaJr-PR. Procuramos 
nos aproximar dos futuros 
profissionais, para saber o 
que eles almejam e o que o 
Conselho estabelece para 
as profissões”, detalha. Ele 
ainda relata que os cursos 
da Unipar apresentam o 
funcionamento do Sistema 
Confea/Crea, mas que mui-

tos acadêmicos não sabem 
quais são as atribuições 
do Conselho. “A participa-
ção no programa ajuda a 
entender que o Crea-PR 
fiscaliza o exercício das 
Engenharias, Agronomia e 
Geociências”, justifica. 

O Engenheiro Civil Ever-
lei Câmara, coordenador do 
curso de Engenharia Civil 
da Unipar, é um apoiador 
do programa na instituição 
de ensino. “A concepção do 
CreaJr-PR é extremamente 
benéfica para o acadêmico 
dos cursos de Engenharia. 
Comumente, o Engenheiro 
só começa a ter contato 
com o Conselho Profis-
sional depois de formado. 
No Paraná, o contato é 
antecipado e os partici-
pantes conhecem antes 
as obrigações e direitos 
profissionais. Assim, conse-
guem inserir-se facilmente 
e exercer suas funções na 
sociedade”, avalia Câmara.

O programa
O CreaJr-PR é aberto a 

todas as instituições de en-
sino paranaenses, tanto as 
de nível superior quanto as 
de nível tecnológico. Todos 
os estudantes de cursos 
relacionados ao Sistema 
Confea/Crea de instituições 
de ensino paranaenses, 
devidamente matriculados, 
podem participar, gratuita-
mente.

Benefícios
Após cadastrar-se no 

CreaJr-PR, o estudante tem 
acesso à impressão online 
da carteira de membro do 
CreaJr-PR, aceita em al-
gumas entidades de classe 
para conceder descontos 
em cursos que promovem; 
banco de estágios [cons-
tam as vagas de estágio 
ofertadas pelas empresas 
registradas no Crea-PR] 
- espaço para cadastrar o 
currículo do estudante e 
que as empresas poderão 
visualizar e também as 
vagas de estágio do CIEE; 
memorial de experiências 
[para emissão de RTAs]; 
publicação de artigos e tra-
balhos na Biblioteca Virtual 
do Crea-PR; e participação 
em reuniões e eventos do 
Crea-PR [sendo membro 
dirigente do programa], 
entre outros.

Como participar
Os interessados podem 

acessar o Blog do CreaJr
-PR (https://creajrpr.wor-
dpress.com/) para obter 
mais informações sobre o 
programa acadêmico. Ou-
tros canais de comunicação 
são pelo facebook.com/
creajrpr e no Instagram @
creajrpr. 

O estudante de Engenharia Civil da Unipar, Gabriel Prates, que é coordenador regional do 
programa: desafios e incentivos a maior participação dos colegas acadêmicos
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As Unidades do Hospital do Câncer 
Uopeccan de Cascavel e Umuarama pre-
cisam da sua ajuda nesse momento da 
pandemia do Coroanavírus, mais do que 
nunca, frente aos gastos extraordinários 
necessários. A doação pode ser feita de 
qualquer cidade e os valores arrecadados 
serão utilizados para manutenção dos 
atendimentos do complexo hospitalar.

PEDIDO DE AJUDA

Unipar anuncia que estudantes 
de Engenharia podem participar 
do programa CreaJr-PR

 IENSINO

Uopeccan é referência
para tratar pacientes 
com Covid-19 e
pede doações

As doações
podem ser feitas
nas seguintes 
contas bancárias:

Cascavel – 
Banco do Brasil
Agência: 3508/   

    Conta  
Corrente: 6878-0 
CNPJ 
81.270.548/0001-53

Umuarama 
Banco do Brasil
Agência: 3508/      

    Conta
Corrente:
106878-4
CNPJ:
81.270.548/0002-34
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PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao 
Shopping Palladium e nova rodoviária.

R$ 53.000 - Qda 29-B, Lote 2/3-A - 160m²
R$ 59.400 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²
Terrenos Comerciais - Defronte a Rua Marginal

PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo  ao 
Shopping Palladium e nova rodoviária.

R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²

PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao 
Shopping Palladium e nova rodoviária.

R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m² 
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²

INTERLAGOS
R$ 784.512 - Lote 3, quadra 8. Terreno comer-
cial com área total de 653,76m² (13,62x48,00). 
Região de alta valorização e ótima localização.  
Defronte a Nova Rodoviária.

JD. TRIANON
Defronte ao Trevo para Maria Helena.

R$ 300.700 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 509.248 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 487.760 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

ED. PALLADIUM - COBERTURA
Com 310m², localizado na Rua José Tei-
xeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça Fe-
deral. Piso inferior: sala de estar/jantar, 
cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e 
02 dormitórios, BWC social, todos mobi-
liados. Piso Superior: ampla suíte, salão 
de festas/ jogos, cozinha/churrasqueira, 
terraço descoberto com pergolado e deck 
em madeira. Localização privilegiada, no 
Centro da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com conforto e 
sofisticação. Para mais informações, ligue 
e agende uma visita.

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, 
Jardim Atlântico, próx. Alto São Francis-
co. Terreno com 240,00m². Casa nova, em 
alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, 
espaço gourmet c/ churrasqueira, área de 
serviço coberta e garagem. Residência re-
cém-reformada, pronta para morar.

Sala interna - Pavimento Térreo, com 
área total de 64,8m², localizada na Av. 
Paraná em frente à praça Miguel Ros-
safa. Rentabilize com aluguel - SALA JÁ 
LOCADA. Ótimo ponto comercial.

RESIDÊNCIA À VENDA

APARTAMENTO  À VENDA
VILLAGIO DI ROMA

RESIDÊNCIA À VENDA

Localizada na Av. Duque de Caxias, à 200m 
do Supermercado Cidade Canção e Centro 
Cívico (área nobre). Terreno com 547,50m², 
área construída com aprox. 275m², sendo 
01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suite, 
sala, escritório, cozinha, sala de jantar, 
ampla espaço gourmet com churrasqueira 
e lavabo, piscina, depósito, lavanderia e 
garagem para 04 veículos. Em construção. 
Conheça o moderno projeto arquitetônico.

RESIDÊNCIA À VENDA

PREÇO ESPECIAL IMPERDÍVEL OPORTUNIDADE

PRONTA PARA MORAR

ÁREA NOBRE

PONTO COMERCIAL

SALA COMERCIAL À VENDA
ED. BURLE MARX

Localizada na Av. Rotary, 2468, próxi-
ma a supermercados e Faculdade Uni-
par - Terreno com 364,47m², área cons-
truída de 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar e 
cozinha integrados, BWC social, gara-
gem para 02 carros, edícula com chur-
rasqueira, pia e lavandeira. Em fase de 
reforma total. Conheça o projeto!

Localizado na Rua Santa Catarina, 
3585 - Apartamento 404, Bloco 1, SEMI-
MOBILIADO,   com 01 Suíte, 02 quartos, 
BWC  Social, Sala, Sala de Jantar, Cozinha, 
Saca com churrasqueira e *2 VAGAS DE 
GARAGEM*. Ótima oportunidade para 

adquirir o seu apartamento.  

Jardim Alphavile à 200m da Escola 
CMEI São Francisco de Assis - Terreno 
com 252m², sendo 150m² de constru-
ção,  totalmente reformada, contendo 
01 suíte, 02 quartos, sala de estar e 
cozinha integrados, BWC social, edí-
cula com churrasqueira e lavandeira 
coberta. 

 RESIDÊNCIA À VENDA

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

TERRENOS

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografia. 
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-4 - 162m²
20% de entrada e saldo em até 48X

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu
Excelente topografia.
Com 147m² (7,00x21,00) 
R$ 28.000 - Qda 5, Lote 04
R$ 28.000 - Qda 5, Lote 12
R$ 28.000 - Qda 5, Lote 17
R$ 28.000 - Qda 5, Lote 21

PREÇO 
IMPERDÍVEL!

PREÇO 
IMPERDÍVEL!

FALE COM 
NOSSOS CORRETORES!

CONSULTE VALOR PELO
WHATSAPP (44)99172-6911

CONSULTE PELO
WHATSAPP (44)99172-6911

OPORTUNIDADE ÚNICA!

ÓTIMO PREÇO!

PQ. DA GÁVEA - TERRENOS COMERCIAIS
Localizado na Av. Valdomiro Frederico em frente 
a Uopeccan, com ótima topografia.
R$ 330.000 - Qda 3, Lote 6 - 327m²
R$ 330.000 - Qda 3, Lote 7 - 327m² 

JD. BELO HORIZONTE
 Atrás da Havan. Ótima localização.                         

R$ 39.000 - Lote 11/12-B, Quadra 22 - 133,40m² 
(6,67x20,00) 

 R$ 33.000 - Lote 29/30-A, Quadra 10 - 133,40m² 
(6,67x20,00)

JD. BELO MONTE

R$ 25.300 - Lote 8-B, Quadra 04 - 150,30m² 
(6,00x21,00) - Próximo a Sorvetes Guri.

PQ. BONFIM
R$492.488 - Lotes 1-2-3-A, Quadra nº 13, com 
615,61 m², confrontando-se com a Rodovia que 

liga Maria Helena a Umuarama.W

JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES

R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-B - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-C - 161m²

PQ. FIRENZE
Localizado ao lado do Hospital Veterinário. Exce-
lente topografia.

R$ 87.700 - Qda 13, Lote 6/7 - A - 250,57m²
R$ 87.700 - Qda 13, Lote 6/7 - B - 250,57m²
R$ 80.000 - Qda 05, Lote 3-A - 177,95m²
R$ 102.600 - Qda 05, Lote 3-C - 228m²
R$ 136.800 - Qda 05, Lote 3-B - 303,95m²

AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, 

terreno com 1.100,00m², ideal para estacionamento 
de veículos, depósito de materias de contrução e 

outros.

ESPAÇO NA 
TORRE ED. BURLE MARX

R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para 
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV - ED. 

BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.

ESPAÇO NA 
TORRE ED. RENOIR

R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para 
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV 
- ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de 

Bombeiros.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL 
HIGIENÓPOLIS

R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo - 
Sala 03, com Aproximadamente 292,79m², com 03 

vagas de garagem privativas cobertas.

R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109, 
com Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com 

vista para  Av. Valdomiro Frederico.

R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214, 
com Aproximadamente 88,50m² - 2º Andar, Sol da 

Manhã.

R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310, 
com Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol 

da Manhã.



CHEVROL
ET                                    
ASTRA HATCH 

11/11
Prata. R$ 27.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/ 9 9976-0563.

CAPTIVA SPORT 
08/08 3.6 V6

4X4, Automática. R$ 
35.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ 
16/17

Branco, completo. 40.000kM. 
R$ 82.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ 
18/18

Branco, completo, 40.000Km. 
R$ 83.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

S10 DUPLA LTZ  
2018/2018

Preto, flex, 4x4, 18.000kM. 
R$ 110.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

S10 DUPLA 
TORNADO 07/08

Diesel, prata, R$ 48.000,00.  
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563.

VECTRA GLS 
00/00

Azul, completo, automático, 
R$ 12.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA GLS 
2001

Bordo, completo. R$ 
13.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 

07/08
Cinza, flex, completo. R$ 
24.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

FIAT                                         
FIORINO 

FURGÃO 1.5
Flex, 11/12.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$ 
15.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

UNO ELETRONIC 
94 1.0 94/95

Cinza, quatro portas, 
com ar condicionado. 
R$ 7.300,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

FORD                                         
FIESTA HATCH 

11/11
Completa, preto. R$ 
19.500,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  9 9976-0563.

FUSION 
2007/2008

Prata, teto solar. R$27.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 9912-8832.

MONDEO CLX 
97/97

Prata, completo, 04 portas, 
R$ 7.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 / 9 9976-0563.

IMPORTAD
OS                                   
COROLLA ALTIS 

10/11
Prata, completo. R$ 
44.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

HILLUX SRV 
12/12

Flex, 4x2, automático, prata. 
R$ 66.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   

GOL  G4 1.0 
13/13

Cinza, 04 portas, ar, direção, 
trava. Fones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

Carros ano      Cor  opCionais  valor 
cruze sport6 1.8 Lt 13/14 BrANco compLeto, Aut, couro r$ 48.900,00

cruze sedAN Lt turBo 17/18 BrANco compLeto, Aut, couro r$ 74.900,00

cruze sedAN Lt turBo 17/18 BrANco compLeto, Aut, couro r$ 76.900,00 

cruze sedAN Lt turBo 17/18 prAtA compLeto, Aut, couro r$ 76.900,00

cruze sedAN Ltz ii turBo 16/17 prAtA compLeto, Aut, couro r$ 79.900,00

cruze sedAN Ltz i turBo 17/18 BrANco compLeto, Aut, couro r$ 84.900,00

cruze sedAN Ltz i turBo 18/19 BrANco compLeto, Aut, couro r$ 89.900,00

cruze sedAN Ltz ii turBo 16/17 BrANco compLeto, Aut, couro r$ 79.900,00

hArLey dAvidsoN v-rod 1.250cc 13/13 preto competo r$ 37.900,00

hB20X 1.6 FLeX 13/14 prAtA compLeto r$ 37.900,00 

mALiBu Ltz 13/13 BrANco compLeto, Aut, couro r$ 63.900,00

oNiX 1.4 Act  16/17 preto compLeto r$ 57.900,00

oNiX 1.4 Ltz 16/16 BrANco compLeto r$ 43.900,00

oNiX 1.4 Ltz At 18/19 prAtA compLeto, Aut, couro r$ 59.900,00

prismA 1.0 Lt 14/15 BrANco compLeto r$ 35.900,00

prismA 1.4 Lt 18/19 prAtA compLeto r$ 51.900,00

prismA 1.4 Ltz At. 16/17 vermeLho compLeto, Aut r$ 53.900,00

s10 2.5 Lt FLeX 4X2 17/18 BrANco compLeto, Aut r$ 94.900,00

spiN 1.8 Act At 17/18 prAtA compLeto, Aut r$ 59.900,00

toyotA sw4 srv 4X4 13/13 prAtA compLeto, Aut, couro r$ 124.900,00

trAcker 1.8 Lt At 15/16 prAtA compLeto, Aut r$ 57.900,00

trAcker 1.8 Ltz At 15/15 prAtA compLeto, Aut, ts r$ 62.900.00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

CHEVROLET

UMUARAMA, DOMINGO E 
SEGUNDA-FEIRA, 5 e 6 de Abril de 2020
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AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, terreno com 

1.100,00m², ideal para estacionamento de veículos, depósito de mate-

riais de construção e outros.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo - Sala 03, com 
Aproximadamente 292,79m², com 03 vagas de garagem privativas 

cobertas.

R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109, com Aproximada-
mente 110,98m², 1º andar, com vista para  Av. Valdomiro Frederico.

R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214, com Aproximada-
mente 88,50m² - 2º Andar, Sol da Manhã.

R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310, com Aproximada-
mente 72,42m² - 3º Andar, Sol da Manhã.

ESPAÇO NA TORRE ED. BURLE MARX
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena INTERNET/RÁ-

DIO E TV - ED. BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.

GARAGEM NO ED. MANUEL BANDEIRA
R$200,00 (mensal) - Garagem EXCLUSIVA nº 15 - Térreo - Ed. Manuel 

Bandeira.

�����������������������������
Localizado na Rua Santa Catarina, 
3585 - Apartamento 404, Bloco 1, 
SEMI-MOBILIADO,   com 01 Suíte, 
02 quartos, BWC  Social, Sala, 
Sala de Jantar, Cozinha, Saca com 
churrasqueira e *2 VAGAS DE GARAGEM*. 

��������������
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Jardim Atlântico, na Quadra 4, Lote 
3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno 
com 240,00m².Casa nova com 130m². 

Residência recém-reformada.

�������
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Jardim Alphavile - com 252m² de área 
total, com 113m² construídos, sendo 01 
suíte, 02 quartos, sala de estar e cozi-
nha integrados, BWC social e lavandei-
ra coberta. Ótima localização.

�����
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Sala Comercial nº 05 , com 03 vagas 
de garagem e área total de 291,80m². 
Localizado na Av. Paraná, 6588-6632 
- Zona III. Ideal para sua empresa ou 
investimento.


��������������������
Com 310m², localizado na Rua José 
Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça 
Federal. Piso inferior: sala de estar/
jantar, cozinha planejada, lavanderia, 
01 suíte e 02 dormitórios, BWC social, 
todos mobiliados. Piso Superior: ampla 
suíte, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com 
conforto e sofi sticação. Para mais 
informações, ligue e agende uma visita. 

ESPAÇO NA TORRE ED. RENOIR
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena de INTERNET/

RÁDIO E TV - ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de Bombeiros.

�������
����������������
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À 200m do Supermercado Cidade Canção 
e Centro Cívico. Terreno com 547,50m², 
contendo uma residência em alvenaria 
com aprox. 275m², sendo 01 suíte master, 
01 suíte, 01 demi-suite, sala, escritório, 
cozinha, sala de jantar, ampla espaço 
gourmet com churrasqueira e lavabo, 
piscina, depósito, lavanderia e garagem 
para 04 veículos. Em construção. Conheça 
o moderno projeto arquitetônico.

�������
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Localizada      à   120m     da     Avenida 
Tirandentes. Com 364,47m² de área total, 
contendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m². Com 01 suíte, 02 quartos 
amplos, Sala de estar/jantar e cozinha 
integrados, BWC social, Garagem para 02 
carros, Edícula com churrasqueira, pia 
e lavandeira. Em fase de reforma total.

GOL 1.6 99/99
04 portas, verde, completo, 
ar, direção, vidro. R$ 
13.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.6  
99/99

Verde, completo, ar, 
direção. R$ 13.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622 -3292 
/ 99976-0563.

GOL 1.6 RALLY 
15/15

Branco, completo, 04 
portas. R$ 40.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622 -3292  
/ 99976-0563.

GOL TREND 
2008

1.0, Básico, preto. R$ 
15.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 9 
8427-7232 / 9 9766-0544.

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  

ALUGA-SE. Sala comercial n. 5 
da Galeria Bonaparte, com área 
total de 34,07 metros quadrados, 
situado na Rua Desembargador 
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50 
metros do Fórum, com uma vaga 
de garagem, sem condomínio. Va-
lor: R$ 900,00. Maiores informa-
ções: 3624-1412. 

ALUGA-SE. Sala comercial
IMÓVEIS

Sobrado localizado na 
Rua Irineu Fernando de 
Oliveira, n° 2343, Parque 
Vitória Regia, Umuarama/
PR. Contendo 180m² de 
área construída, 220m² 
de área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos, 1quarto 
adicional,  banheiro 
social, sala de TV, sala 
de estar, despensa, área 
de serviço, cozinha 
planejada, academia, 
churrasqueira, espaço 
gourmet com ambiente 
fechado, piscina, ar 
condicionado, moveis 
planejados e garagem. 
Valor R$ 560.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado localizado na Rua 
Thelmo Galvão Moreira, 
n° 2436, Jardim Laguna, 
Umuarama/PR. Contendo 

153m² de área construída 
e 200m² de área total, 
possuindo 1 suíte, 2 
quartos, banheiro social, 
sala de TV, sala de estar, 
cozinha, área de serviço,  
churrasqueira, piscina e 
2 vagas de garagem. 
Valor R$ 590.000,00, 
para pagamentos a 
vista R$ 550.000,00! 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na 
Avenida Olinda, Jardim 
Yoshii, Umuarama/PR. 
Contendo 100m² de área 
construída, 195.96m² de 
área total,  possuindo  1 
suíte, 2 quartos, banheiro 
social, sala, cozinha e 2 
vagas de garagem. Valor 
R$ 330.000,00

ABDON E 
CABRELI  

Residencias R$ 850,00 + seguro
Residência em madeira, 
contendo 03 quartos, sala, 

cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo. 
+ 01 Residencia em alvenaria contendo 01 
quarto, sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua 
Sebastião Canedo Gomes n° 2365, Zona VII 
(Próximo á Fegatti Moveis). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

KITNET R$ 450,00 (cada) + seguro
QUITINETE PARA HOMENS 
e MULHERES. centro, quarto, 

banheiro, coz., quitinete mobiliada. Rua Ministro 
Oliveira Salazar, 4826, Fundos do Escritório 
Esquema. (Incluso água e luz). Contato: 3056-3322. 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
Rua Ministro Oliveira Salazar, 
4966 – Piso Superior/Sobreloja. 

Salão aprox. 250m² de área const., recepção, 
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por 
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.200,00 + seguro
Sala Comercial – Localizada 
no Centro Médico 

Higienópolis, sala nº 101, 1º andar, com 
área total de aprox. 98m², contendo 03 
bwc, sendo um para deficiente físico e 01 
vaga de garagem. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro
Sala Comercial – EM 
CONSTRUÇÃO Localizada 

na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos 
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m². 
Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro
Ed. Ravel Tower, 1° Andar, Última 
Sala. Sala N° 31, com aprox. 

131m2. Localizada na Avenida Maringá. Sala 
Contem Recepção e 3 Salas, uma das salas tem 
uma cozinha 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 2.500,00 + seguro
EM CONSTRUÇÃO Localiza-
da na Rua Nicanor dos Santos 

Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com 
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro
Sala Comercial – Gazebo, 
localizado na Rua 

Desembargador Munhoz de Melo, próximo 
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um 
bwc e uma pia. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Sala 
Comercial, com área aprox. de 

100m².  Localizada na Rua Ministro Oliveira 
Salazar n° 4826. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro
Salão Comercial- Localizado 
na Avenida Flórida, esquina 

com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área 
construída de aprox. 300m², ponto comercial 
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

- 7.500,00 Sala Comercial, de aprox. 
500,00m², localizada na Av. Presidente 
Castelo Branco, 4360 -Umuarama – PR 

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 8.000,00 + seguro
localizado na Av. Apucarana nº 
3640, econtendo 09 salas, sendo 

algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor 
Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.000,00 (cada) + seguro

Sala  03 e 05 comercial Alvorada, Rua 
Governador Ney Braga, 5040, cada uma 
contém  coz. Bwc. Área total: 60m². Prox. 
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 390.000,00
Edifício Liberty -  Apartamento 
1103, 11º Andar, contendo 01 

suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e 
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui 
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx - contém 01 suíte, 
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/

jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636, 
Zona III. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 1.000.000,00
Sobrado em alvenaria, localizado 
no Parque Cidade Jardim. Par-

celamento em até 100x direto com o proprietário. 
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 330.000,00
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

nejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos 
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 260.000,00
Edifício Green Park - Apartamen-
to n° 33, Bloco A, com área total 

aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localiza-
do na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 200.000,00
Ed. Porto Madero. Pronto para 
morar, entrada de 30% direto com 

o proprietário, parcelamento em até 100x, com 
CUB + poupança. Corretor: Caetano

vENdAS

Apartamentos R$ 180.000,00
Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar, 
contendo 02 quartos, sala (com 

sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e gara-
gem. Corretor: Otávio.

vENdAS

Apartamentos R$ 190.000,00 
Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-
tém 03 quartos, sala, cozinha, área 

de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Cata-
rina, nº 3740, Jd. dos Príncipes.  Corretor: Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro
Edifício Residencial Villagio Di 
Roma - apartamento 704, blo-

co 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585, 
Jardim dos Príncipes. Contendo:  01 Suíte, 02 
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, 
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada 
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro
Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01 
suíte, 01 quarto, sala, cozinha pla-

nejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos 
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro
Edifício Ouro Verde 1 Aparta-
mento nº 31, Bloco B3, contendo 

02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01 
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº 
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond. 
+ Cond – Edifício Vitória Régia – 
Apto 301 – Contendo 01 Quarto, 

Sala, Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond. 
Edifício Los Angeles – Apto 201 - 
Contendo      03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.000,00
Ed. Villagio di Roma - apto 202 
- B2 – 01 Suíte, 02 quartos, sala 

com sacada e churrasqueira, cozinha, bwc social, 
área de serviços e 02 vagas na garagem. * apar-
tamento de frente para rua, com sol da manhã * 
Condomínio com salão de festa, piscina, playgrou-
nd e quadra de esportes.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.
Edifício Porto Seguro – Apto 21 - 
Contendo       03 Quartos, Sala, 

Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Residencias R$ 1.450,00 + seguro
Residência  em alvenaria- Lo-
calizado á Avenida Duque de 

Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozi-
nha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Sobrado contendo  piso superior: 
03 suites. Piso térreo: sala, cozi-

nha,copa, bwc e área de serviços,

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200,00 + seguro
Ed. Solar das Palmeiras II - Apto 
802, com área total de 126,00 m², 

e área privativa de aproximadamente 90,00 m², 
contendo 01 suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha, 
área de serviços, sendo todos os quartos, sala e 
corredor em piso laminado, e BWC, cozinha e 
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas de 
garagem

LOCAÇÃO

Sobrados R$ 1.200.00
Ed. Liberty - apto 802 - 01 Suíte 
com armário planejado, sala com 

painel para tv, sacada, cozinha com móveis plane-
jados e cooktop, bwc social, área de serviços e 01 
vaga na garagem. Condomínio com playground, 
academia e sauna.

LOCAÇÃO

BARRACÃO R$ 2.500,00 + seguro

Barracão Comercial- Terreno com área total de aprox. 
490m², contendo um barracão com área construída 
de aprox. 250m². Localizado na Rua Doutor Camar-
go (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Terrenos: R$ 310.000,00
Localizado no condomínio residencial 

Ecoville, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da 
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente 
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 295.000,00 
Terreno- Lote 20, quadra 02, 

com área total de 364m², sendo 14m x 26m. 
Localizado Condomínio residencial portal 
das águas. Corretor Caetano . 

vENdAS

Terrenos: R$ 225.000,00
Terreno – Localizado no Residencial 
Royal Garden Lote n° 16, Quadra 

n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano. 

vENdAS

Terrenos: R$ 160.000,00
Terreno – Lote de terra nº 01, quadra 

nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua 
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano 

vENdAS

Apartamentos R$ 850.000,00
Edifício Uirapuru, apartamento 
semi mobiliado n°11, com área 

total de aprox. 325m², e área privativa de aprox. 
268m².  Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala 
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc 
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia, 
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas. 
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, 
n° 4585, Zona I.  Corretor Caetano.

vENdAS

Apartamentos R$ 580.000,00
Edifício Pedra Branca, apartamento 

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m², 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc, 
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs: 
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório 
Ramos), Corretor Otávio  . 

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Residência em Alvenaria - com área total 
de aprox. 126m², e área de construção 

de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e 
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no 
Cond. Resid. Belo Monte. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 175.000,00
Resid. com área total de aprox. 126m², e 
área de const. de aprox. 60m², contém 03 

quartos, sala, cozinha, bwc e garagem, localizada Rua Palmira 
Delmonico, Cond. Resid. Belo Monte. Corretor: Caetano.

vENdAS

Residência R$ 270.000,00
Residência em Alvenaria, localizada na 
Rua Santa Cruz das Palmeiras, nº 3851, 

Jardim Cima, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviços, garagem para 02 carros. Corretor Sandro

vENdAS

Residência R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e 
área total de terreno de aprox. 291,69m², 

contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e 
área de serviços. Localizado á Avenida Duque de Caxias, n° 5131, 
da, Zona n° 04.  Corretor Otávio

vENdAS

Residência  R$450.000,00 
Residência em Alvenaria- Localizada 
na Rua Aquidaban, 4415, com área 

construída de 140m²,  . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
bwc, cozinha e área de serviço. Corretor Otávio.

vENdAS

Residência R$ 500.000,00
Residência em alvenaria – Localizada no 
Pq. das Grevilhas, casa nº 249, com área 

aprox. de terreno de 706,08m² e aprox. 250m² de construção, 
contendo 03 suítes, sala de tv, cozinha, copa, área de serviços, 
edícula e garagem. Corretor Caetano

vENdAS

vENdAS
R$ 1.500.000,00Residência

Residência em alvenaria- Locali-
zada na Av. Flórida nº4505,  . Lote 

nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de 
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.

vENdAS
Residência R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada 
na Rua Arlindo Libero da Silva, 2281, 

Parque Bandeirantes. Com área de total de 252m² e área 
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

SEMI-MOBILIADA

Residência R$ 850.000,00

Residência- com área construída 
de aprox. 225,00m², e área total de 

terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala 
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de servi-
ços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na 
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.

vENdAS

Residência R$ 850.000,00

Residência em Alvenaria Semi 
mobiliada – Localizada na ZONA 

II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno 
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m². 
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de 
serviços, edícula e garagem.  Corretor Caetano

ZONA II
vENdAS

Residência R$ 680.000,00
Residência em Alvenaria Semi mobiliada 
– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da 

Catedral). Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo 
220m² de área construída. Contendo: 01 suíte, 03 quartos, bwc 
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e, 
edícula, bwc, dispensa, canil, duas piscinas. Corretor Caetano

vENdAS

Residência R$750.000,00

Residência em Alvenaria – Av. São Paulo, 5186 – 
Zona II. Terreno: 280,00 m² (8,00x35,00) área de 
construção de aproximadamente 160m², sendo 
03 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, BWC 
Social lavanderia, área gourmet integrada a copa e 
cozinha, aquecedor central elétrico, garagem para 
02 carros. Casa Semi Mobiliada nos banheiros, em 
02 suítes, cozinha e sala

vENdAS

SOBRAdO R$ 1.300.000,00
Sobrado em Alvenaria, com área 
total de aprox. 496m², sendo 

305m² de área construída, Contendo Piso superior 
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV 
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n° 
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

vENdAS

SOBRAdO R$ 550.000,00
Sobrado em alvenaria - Locali-

zado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan 
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área 
construída de aprox. 180m², contendo piso supe-
rior, 01 suíte máster, 01 suíte, piso térreo, cozinha 
americana, sala de TV,01 lavado, Área de serviços 
com dispensa, e 02 vagas de garagem. Casa em 
alvenaria (ao lado), contendo: 01 quarto com ar, 01 
bwc, sala, cozinha americana e 03 vagas de gara-
gem sendo uma coberta. Corretor Otávio

vENdAS

Terrenos: R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial- Localizado na 
Av. Angelo Moreira da Fonseca 

(quase em frente ao CISA) Lote J/K-1 1,228m², 
sendo frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

vENdAS

Terrenos: R$ 1.200.000,00 
- Terreno localizado na rua Santa 
Barbara (Antiga rua Abraão Viotto 

) Jardim Vila Romana, na cidade de Umuarama
-PR com área total de 959 m², sendo 17,13 X 56

vENdAS

Terrenos: R$ 975.600,00
Terreno comercial - com área 
total de aprox. 1.300,8m², 

localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de 
parcelamento em até 60 vezes com correção

vENdAS

Terrenos: R$ 900.000,00
Terreno- Localizado no 
Condomínio Residencial Portal 

das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada 
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra 
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.     

vENdAS

Terrenos: R$ 400.000,00
Terreno- Localizado no Parque 

Residencial Interlagos, com área total aprox.mada 
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11, 
terreno de esquina, em frente ao Condomínio 
Europark, Corretor Caetano .

vENdAS

Terrenos: R$ 450.000,00
Terreno- lote de terra sob nº 07, 

da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal 
Garden. Corretor Caetano.

vENdAS

SOBRAdO R$700.000,00

Sobrado – Residência em Alvenaria contendo 
piso térreo - 01 sala de estar, 01 escritório, bwc 
social com armários, cozinha, piso superior - 01 
sala de tv com sacada, 01 suíte com e sacada, 02 
quartos (sendo 01 com sacada) e bwc, fundos – 
área de serviços, edícula com churrasqueira, bwc 
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº 3569, 
Zona II. CORRETOR – Otávio

vENdAS
ZONA II

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panifica-
dora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno 
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída 
de aprox. 900m². Corretor Caetano

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

R$13.000,00 + seguro 
Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo 
do Cemil, com área construída aprox.mada 
de 300m², todo reformado, pronto para 
alugar. Contém várias salas de atendimento 
sendo algumas com bwc, garagem e  demais 
dependências. Corretor Caetano.

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Salões Comercial
LOCAÇÃO

R$3.000,00 + seguro
Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de 
construção, contendo: 02 salas com bwc cada 
uma. Corretor Caetano.

R$ 980.000,00

OPORTUNIDADE

Residência

Residência em alvenaria- Localizada na Av. São Paulo 
nº5363, zona II, estado do Paraná. Com área total de 
terreno 490m², e área construída de aprox. 212,07 m². 
Contendo: sala de jantar, sala de estar, sala de tv, 1 suíte 
com hidro e closet, 2 quartos. Área externa, contendo 
lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e 
bwc. Corretor Caetano

vENdAS

 Quer comprar ou alu-
gar imóvel em Balneário 

Camboriú-SC ? 

Entre em contato conosco: 
Solicite uma visita e mais 
informações pelo fone: 

(44) 9.9976-0102

ATENÇÃO

IMÓVEIS
Casa localizada na Rua 
Mimosa, n° 2920, Jardim 
Tangará, Umuarama/PR. 
Contendo 142.50m² de 
área construída, 182.32m² 
área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos, banheiro 
social,  sala de TV, 
sala de estar, cozinha, 
área de serviço, hall, e 
2 vagas de garagem. 
Valor R$380.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente Residência de 
alto padrão, localizada 
no condomínio Paysage 
Essenza, próximo ao Palladium 
Shopping de Umuarama/
PR. Contendo 148m² de 
área construída, 252m² 
de área total, possuindo 3 
suítes, banheiro social, sala, 
cozinha com churrasqueira, 
lavanderia e 2 vagas de 
garagem. O condomínio 
possui piscina, playground, 

quadra poliesportiva, 
academia, salão de festa 
e portaria 24hs. Valor R$ 
680.000,00. Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa de alvenaria, construção 
antiga, localizada na Rua 
Nicanor dos Santos Silva, 
n° 4964, Zona I, Umuarama/
PR. Sendo 576.30m² 
de área total.  Valor R$ 
360.000,00. Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua 
Djean Garcia de Lima, n° 
4131, Parque Residencial 
Metropolitano, Umuarama/
PR. Contendo 110m² de 
área construída, 245m² 
área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos,  banheiro 
social, sala de TV, sala, 
área de serviço, cozinha e 
garagem. Valor R$380.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

APARTAM
ENTOS                                 

VENDE-SE 
APTO. NO ED. 

ALVORADA, EM 
UMUARAMA

Apto. 81, 8° Andar (de 
frente, desocupado, baixo 
custo de condomínio), IPTU 
quitado,  Rua Piúna, 3.825. 
Área Central, próx. ao 
I.N.S.S., sendo: 3 quartos, 
sala/copa, cozinha, BWC 
social, área de serviço, 
garagem e elevador.  
Área total 73,40 m2. 
Tratar no Interessados 
tratar pelo telefone  (44) 
99983-9751.

LOTES RURAIS                                 
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Chácara localizada em Porto 
Camargo, com vista para 
o Rio Paraná. Com área 

de 2.000m² com matricula 
individualizada de 1.396m², 
contendo uma casa de 
Madeira (perfeita) com área 
de aproximadamente de 
80m² sendo  01 Suíte, 01 
Quarto, cozinha, despensa e 
varanda, todos os ambientes 
amplos. (construção 

perfeita) Quiosque com 
churrasqueira, despensa e 
lavado. Pomar e Piscina, 
casa mobiliada e com 
ar condicionado. Valor 
R$400.000,00. Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.

CASAS                                       

APARTAMENTOS  

LOTES 
RURAIS                                
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NOTÍCIAS DAUNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A substituição das aulas presenciais por 
aulas on-line na Universidade Paranaense tem 
provocado seus professores a buscar iniciativas 
criativas e construtivas para não comprometer 
a trilha de aprendizado dos alunos. E tem dado 
certo. Otimizando os recursos digitais de que 
dispõe na parceria firmada com o Google/
Nuvem Mestra, a Instituição tem feito um trabalho 
exemplar também nesses dias de isolamento 
social para o combate da Covid-19.
Com total apoio do Programa de Certificação 

Educador Google For Education, ligado à Reitoria 
da Unipar e à Diretoria Executiva de Gestão das 
Relações Trabalhistas, professores e tutores 
trabalham unidos para dar continuidade ao 
processo ensino-aprendizagem. São mais de 700 
profissionais comprometidos com este objetivo.
A coordenadora do Programa de Certificação, 

professora Carla Zanfrilli Paganini, capacita o 
grupo, incentivando e repassando informações 
técnicas para preparação e realização das 
aulas que são ministradas on-line. Ela, que é 
Instrutora Certificada pelo Google for Education, 
também orienta sobre tutoriais, lives, aplicação de 
exercícios e outros tópicos ligados às aulas em 
ambiente digital (classroom).
“Estou acompanhando em tempo integral e 

dando suporte técnico, bem como sanando 

Projeto Letramento Digital da Unipar reúne mais de 700 professores
Desenvolvido pelo Programa de Certificação Educador Google For Education, tem por objetivo otimizar os ambientes 
colaborativos da Instituição com suporte técnico e construtivo

Na Unipar, o uso das mais avançadas 
estratégias e ferramentas otimiza essa 

interação entre educação e tecnologia digital              

dúvidas sobre o uso da ferramenta; nessas horas 
difíceis temos que nos reinventar, apoiados no 
conhecimento e no senso de solidariedade”, 
afirma a coordenadora. 
“Para manter a excelência no ensino, a Unipar 

sempre investiu na capacitação continuada de 
seu corpo docente, mas nos últimos anos tem 
ampliado os investimentos, buscando se alinhar 
às grandes universidades do mundo que aderiram 
aos meios digitais pedagógicos e se destacar 
também nesta área”, explica.

Professora Carla 
em home office: 
orientação e 
suporte técnico 
à equipe exigem 
dedicação em 
tempo integral 

O projeto Letramento Digital tem foco nas 
metodologias ativas que usam ferramentas do 

Google for Education, entre elas o Classroom [sala 
de aula digital do Google]. Segundo a professora 

Carla, os resultados da aplicação desta modalidade 
de ensino na Unipar têm sido bons. “Nossos 

professores dizem estar gostando da experiência, 
porque os alunos estão correspondendo, o que nos 
leva a concluir que o feedback é positivo”, orgulha-
se a coordenadora, que também é coordenadora 
do programa de Certificação Educador Google for 
Education e Líder do GEG (Grupo de Educadores 

Google) de Umuarama/PR

Com as medidas tem-
porárias de fechamento 
do comércio no Brasil 
imposta pela pandemia 
do Covid-19, a  Chevrolet 
decidiu estender tempo-
rariamente os prazos de 
Garantia, assim como a 
tolerância de quilometra-
gem para realização das 
Revisões recomendas 
segundo o Manual do 
Proprietário dos veículos 
da marca.

Assim, os veículos 
Chevrolet que estejam 
com suas garantias de 
fábrica válidas de acordo 
com os termos do Manual 
do Proprietário e com 
vencimento entre 1° de 
março e 30 de junho de 
2020, terão a extensão 
de suas garantias por 3 
meses.

Adicionalmente, a to-
lerância para execução 
das Revisões – necessá-
rias a cada 10 mil km, de 
acordo com o plano de 
manutenção preventiva 
– que é de 1 mil km para 
menos ou para mais, 
subirá para 3 mil km. A 
data limite para realiza-

ção das revisões nesta 
condição será estabele-
cida tão logo a situação 
se normalize.

Reforçamos ainda que 
nossos Centros de Rela-
cionamento Chevrolet e 
OnStar continuam aten-
dendo normalmente e 

estão à inteira disposição 
dos nossos clientes para 
suportá-los no que for 
necessário.

A Chevrolet continua-
rá avaliando a situação 
da pandemia e poderá re-
visar este plano de acordo 
com as necessidades.

Cuidados com o veícu-
lo parado

Quando o veículo está 
parado por muito tempo, 
ele pode apresentar, por 
exemplo, redução de car-
ga da bateria (ocasionan-
do eventual dificuldade 
de partida). Para preser-

var a operação e manter 
o desempenho do carro, 
o serviço de pós-venda 
da Chevrolet recomenda 
o seguinte:

Ligar semanalmente 
o veículo: é importante 
fazê-lo até que a tempe-
ratura ideal de operação 

seja atingida (isso leva 
aproximadamente 10 
minutos). É importante 
garantir que você faça 
isso em um ambiente 
adequadamente venti-
lado, pois os gases de 
escape são tóxicos. Este 
conselho não implica sair 
de casa de carro.

Ventilação: ligar pe-
riodicamente o ar condi-
cionado serve para recir-
cular o ar e minimiza a 
geração de bactérias que 
geram um odor ruim no 
interior do veículo.

Movimente o veículo: 
na medida do possível, 
pelo menos o suficiente 
para girar o pneu algu-
mas vezes, que ajudará 
a evitar possíveis de-
formações, que podem 
ser resultantes de longo 
tempo de estacionamento 
na mesma posição.

Limpeza externa: o 
melhor conselho para cui-
dar da pintura do carro é 
limpá-la periodicamente. 
Se você não tiver espaço 
para lavar, é recomendá-
vel cobrir o carro com um 
pano ou capa.

Chevrolet decidiu estender temporariamente os prazos de Garantia, assim como a tolerância de 
quilometragem para realização das Revisões 


