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EM CASA

Número de 
empresas com 

home office 
cresce 30%
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R$ 600,00

Caixa libera
mais recursos da 

1ª parcela da ajuda 
emergencial
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MENSAGENS 

Moro começa a 
expor conversas 

que teve com 
Bolsonaro

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
26 e 27 de Abril de 2020

Os religiosos queriam abrir 
as igrejas já neste fim de 
semana, mas foram con-
vencidos a esperarem até o 
começo da semana. O pre-
feito Celso Pozzobom in-
formou que o assunto será 
definido numa reunião do 
comitê criado para assun-
tos ligados à Covid-19, que 
será nesta segunda-feira. A 
intenção é permitir a rea-
bertura com restrições na 
quantidade de pessoas nos 
templos, uso de máscaras 
e sem contatos físicos. 
Pág. A4 

ESTIAGEM AMPLIA QUEIMADAS - A re-
gião vive nova estiagem e com ela vem as 
queimadas, a maioria irresponsáveis que 
polui o ar que respiramos. E a previsão do 
Simepar é de continuidade de secas até 
o meio do ano. Página B1 

REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES 
- A reforma total do principal ginásio de 
esportes de Umuarama está na fase final 
e transformou a estrutura da praça de 
esportes por dentro e por fora. Página A4 

ESTRADA PAVÃO READEQUADA - O prefeito de 
Umuarama, Celso Pozzobom, acompanhou a conclusão da readequação da 
Estrada Pavão, entre a rodovia de saída para Xambrê e a antiga Lorenz. Foi 
possível através da parceria com a patrulha do Cibax. O restante do trecho 
para chegar em Umuarama vira Estrada Dias e já está pavimentada. Página A4

Página A5

PARQUE NACIONAL

Diversidade de 
invertebrados é 
pesquisada em 

Ilha Grande
Duas pesquisas no Parque Na-
cional de Ilha Grande levantam 
a diversidade de invertebrados 
existentes no bioma. Devido 
a importância do assunto e a 
qualidade da pesquisa, o ma-
terial foi publicado em  revistas 
científicas internacionais. 
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Reabertura de igrejas
em Umuarama será
definida nesta segunda
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Winston Leonard Spencer-Churchill (1874-1965), 
de família rica e descendências americana (mãe) 
e britânica (pai), foi um politico conservador e um 
estadista britânico, famoso principalmente por sua 
atuação como primeiro-ministro do Reino Unido du-
rante a Segunda Guerra Mundial. Orador e estadista 
notável, ele também foi oficial do Exército Britânico, 
historiador, escritor e artista. É considerado uma 
das pessoas mais influentes do século XX. É sua a 
frase: “É preferível ser irresponsável e estar com a 
verdade do que ser responsável e no erro.”

Roberto Jeferson, ex-deputado federal, no último 
final de semana, revelou ao país, o plano maquiavé-
lico dos partidos de esquerda que fazem oposição ao 
governo do Presidente Bolsonaro. O plano consiste 
em desgastar, ao máximo, a imagem política do 
presidente, sendo certo que, o principal mecanismo 
do golpe consiste em não aprovar os projetos de lei 
encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional, aprovando-se apenas os projetos de lei 
encabeçados pela oposição, bem como, deixar ca-
ducar as medidas provisórias que são de interesse 
nacional – pois, tais atos do executivo, permitiria o 
desenvolvimento do país (o que não agrada a opo-
sição) – e, de interesse social, posto que voltadas 
ao benefício direto à população mais vulnerável do 
Brasil (o que, também, não agrada a oposição). 

No plano da esquerda, com o “enfraquecimento 
político” do presidente Bolsonaro (não possui 
articulação política para aprovar seus projetos 
no Congresso), surge o “motivo” para abertura de 
impeachment. Segundo Fernando Henrique Cardoso, 
ex-presidente, o país já vive o regime administrativo 
de “governo compartilhado”, onde o poder de gestão 
está nas mãos do presidente do Supremo Tribunal 
Federal, do presidente do Senado e do Presidente 
da Câmara dos Deputados. 

Faz parte do plano, afirma Roberto Jeferson, 
a Ordem dos Advogados do Brasil, representada 
por seu presidente, entrar com o Impeachment 
de Bolsonaro. Ao receber o pedido, Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara Federal, fará o juízo de 
admissibilidade. Antes de decidir, barganhará com 
os pares da oposição (partido do centrão e demais 
partidos de esquerda), a aprovação do projeto de 
lei que permitirá a reeleição, na mesma legislatura, 
para a presidência da Câmara, hoje, expressamente 
vedada por lei. Com isso, Rodrigo Maia, se perpetu-
ará no poder (pois, já está à quase quatro anos no 
cargo – dois mandatos – um da legislatura passada 
e outro da atual legislatura), e, de quebra, derruba 
o presidente Bolsonaro, acolhendo o pedido da OAB, 
abrindo caminho para novas eleições, permitindo 

que qualquer candidato da oposição (Lula, Dória, 
Witzel, Caiado, etc.) chegue novamente ao poder.

 O presidente Bolsonaro, desde a campanha 
política, ergueu a bandeira contra a corrupção na 
administração pública. Desde o primeiro dia de seu 
mandato, vem cumprindo a promessa de não se cor-
romper (como fez em toda sua trajetória política), e, 
não permitir a disseminação da corrupção no seu go-
verno. Cortou verbas milionárias da grande mídia do 
país; das ONGs; dos movimentos sociais; extinguiu 
milhares de cargos de confiança; redefiniu metas 
econômicas com redução drástica dos juros e da 
inflação; destituiu diretorias políticas das empresas 
estatais; em suma, fechou a torneira da corrupção 
para estados e municípios. Por conseguinte, desagra-
dou a classe política e, provocou a atual perseguição 
da oposição, que quer a sua cabeça. O que é melhor 
para o Brasil? Qual o desejo dos eleitores?

Importante frisar que os atos de gestão de Jair 
Bolsonaro, resultaram no enxugamento da máquina 
com consequente sobra de numerário como nunca 
antes havia ocorrido. As empresas estatais, em 
menos de um ano de governo, passaram a dar lucros 
gigantescos. O agronegócio, no país, vai colher, neste 
ano, a maior safra de grãos de todos os tempos. 
Na economia os planos em curso são promissores. 
Logo, surge a seguinte pergunta: qual foi o erro do 
presidente Bolsonaro para merecer o Impeachment? 
Será que seu erro é desejar o desenvolvimento do 
país em conjunto com a iniciativa privada e não per-
mitir a corrupção? Será que existe mesmo fundado 
motivo desconhecido da população? O forte ímpeto 
de blindar seus filhos o fez cometer crimes de abuso 
de poder? 

Para agravar a situação política do país, o Mi-
nistro da Justiça Sergio Moro pediu exoneração do 
cargo e fez graves denúncias contra o presidente 
Bolsonaro que se forem comprovadas pode acelerar 
o seu impeachment. A oposição está em êxtase. 
Quem está com a razão? 

Winston Churchill nos ensina: “Um homem faz o 
que precisa – apesar das consequências pessoais, 
apesar dos obstáculos, perigos e pressões – e isso 
é a base de toda a moralidade humana.” No atual 
momento histórico, de colapso na economia mundial, 
será que o Brasil suporta outro Impeachment? Nessa 
hora a prudência é a grande companheira. Ninguém 
é perfeito.

Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR 
iraja@prof.unipar.br

CRISE POLÍTICA: DA DENÚNCIA DE GOLPE CONTRA
O PRESIDENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA 

 •Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
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Para combater fake news, 
Anvisa  esclarece pesquisas 
sobre covid-19

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) publicou nota 
com esclarecimentos so-
bre as pesquisas clínicas 
sobre o novo coronavírus 
(covid-19). Segundo a An-
visa, a iniciativa foi toma-
da após o aumento nas 
informações a respeito 
de possíveis medicamen-
tos contra o vírus e visa 
combater notícias falsas, 
as chamadas fake news, 
sobre o tema.

Na nota, publicada 
nessa sexta-feira (24), 
a Anvisa cita o medica-
mento hidroxicloroquina 
e ressalta que, mesmo co-
nhecido no mercado, há a 
necessidade de pesquisas 
clínicas, com testes em 
seres humanos, para com-
provar se o medicamento 
é eficaz.

“No caso da hidroxiclo-
roquina, por exemplo, os 
pesquisadores precisam 
testar sua eficácia e segu-
rança para o tratamento 
da covid-19. Até então, seu 
uso é indicado para outras 
doenças, como lúpus erite-
matoso, malária e artrite 
reumatoide”, informa a 
Anvisa.

A Agência diz ainda 
que não existe nenhuma 
pesquisa concluída sobre 
a eficácia da hidroxiclo-
roquina no tratamento do 
coronavírus. “Se a pesqui-
sa clínica for bem-sucedi-
da, o medicamento pode 
ser registrado na Anvisa 

e receberá nova indicação 
em bula”.

Sobre o uso de medi-
camentos experimentais, 
aqueles ainda não aprova-
dos pela Agência e regis-
trados no Brasil, a Anvisa 
informa a utilização pode 
ser feita, desde que pres-
crita por profissionais de 
saúde. Esse uso ocorre 
por meio de programas 
específicos, desde que o 
protocolo da medicação 
seja aprovado pela Agên-
cia antes de sua adminis-
tração no paciente.

“Esses  programas 
disponibil izam medi-
camentos inovadores e 
promissores a pacientes 
portadores de doenças de-
bilitantes graves para as 
quais não existe medica-
mento ou cujo tratamento 
disponível é insuficiente”, 
diz a Anvisa.

De acordo com a Agên-
cia, todas as pesquisas 
têm o acompanhamento 
de comitês de ética, em 
especial os Comitês de 
Ética em Pesquisa (CEPs) 
e a Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Co-
nep), ligada ao Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) 
responsáveis por estabe-
lecer as diretrizes e nor-
mas para a proteção dos 
participantes de pesqui-
sas. O acompanhamento 
visa “salvaguardar a in-
tegridade física e psíquica 
dos sujeitos envolvidos.”  
Ag BR

ACUSAÇÕES

Ex-ministro Sérgio Moro mostra 
diálogos com Bolsonaro como provas

Brasília e São Paulo - As acusações do ex-ministro 
da Justiça Sérgio Moro contra o presidente Jair Bol-
sonaro estão respaldadas em provas documentais. 
Troca de mensagens de WhatsApp obtidas pela 
Agência Estado mostra que o presidente citou repor-
tagem sobre uma investigação envolvendo deputados 
bolsonaristas como motivo para demitir o então 
diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A 
mudança no comando do órgão provocou a saída do 
ministro do governo. 

Na conversa, Bolsonaro envia a Moro o link da 
notícia sobre a apuração envolvendo os parlamenta-
res e, em seguida, comenta: “Mais um motivo para a 
troca”. Na sequência, o então ministro argumenta que 
o inquérito citado é de responsabilidade do ministro 
Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), e não da Polícia Federal. 

A mensagem seria uma prova de que Bolsonaro 
queria trocar o diretor-geral da PF para interferir em 
inquéritos sigilosos contra seus aliados.

Moro também enviou à reportagem a imagem de ou-
tra conversa, desta vez com a deputada Carla Zambelli 
(PSL-SP), em que ela oferece ajuda para ele conseguir 
uma vaga no Supremo em troca de aceitar a nomeação 
de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral 
da PF. “Prezada, não estou à venda”, responde Moro

Em seu pronunciamento para rebater as acusações 
do ministro, Bolsonaro afirmou que o então ministro 
disse que aceitaria uma troca no comando da PF 
desde que fosse indicado para a Corte. 

Interlocutores do ex-ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública relataram ao jornal O Estado de S. Paulo 
que Moro e Bolsonaro tiveram inúmeras conversas, 
pessoais e de governo, especialmente pelo WhatsApp, 
canal usado pelo presidente para dar ordens aos 
subordinados.

Essas fontes observaram que Moro tem uma expe-
riência de 22 anos na função de juiz criminal e sabe, 
como poucos, que não se acusa alguém sem provas 
concretas. Pelo menos sete crimes que Bolsonaro 
teria cometido foram apontados pelo ex-ministro no 
pronunciamento que fez na sexta-feira no final da 
manhã. 

Moro surpreendeu até sua equipe ao revelar com 
detalhes que o presidente manifestou interesse em 
interferir na autonomia da Polícia Federal. Ordens 
que ele nunca repassou. Bolsonaro nunca teve uma 
conversa a sós com o diretor-geral da PF, Maurício 
Valeixo. No discurso de despedida, Moro disse que 
não aceitou a interferência política na PF.

Na avaliação de experientes investigadores que 
acompanham o ex-ministro, a acusação mais grave 
apontada por Moro foi o interesse de Bolsonaro em 
controlar a PF para ter acesso a investigações sigi-
losas - muitas das quais comandadas pelo Supremo.

“O presidente também me informou que tinha 
preocupação com inquéritos em curso no STF e que 
a troca também seria oportuna na Polícia Federal por 
esse motivo”, disse o ministro.

Munição nova
É munição nova à disposição dos opositores do 

governo. O Palácio do Planalto já enfrenta inquérito 
no Supremo na área das fake news. Conforme o 
jornal O Estado de S. Paulo revelou, as investigações 
conduzidas pela PF sobre o caso já chegaram aos 
empresários que teriam financiado ataques nas redes 
sociais a opositores de Bolsonaro.

A mira dos investigadores é o grupo comandado 
pelo “gabinete do ódio”, liderado pelo vereador Carlos 
Bolsonaro (RJ), filho do presidente da República. 

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), irmão 
de Carlos, foi ao Supremo para tentar impedir a con-
tinuidade da CPI das Fake News, que também mira 
os financiadores da rede que destrói reputações de 
qualquer um que critique o presidente. Os próprios 
ministros do Supremo costumam ser alvo dos ataques.

A PF não investiga o caso envolvendo o senador 
Flávio Bolsonaro (RJ), filho zero um do presidente, 
e o seu ex-assessor Fabrício Queiroz. O parlamen-
tar é suspeito de desviar dinheiro da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro. Assessores de Flávio 
repassavam parte do salário para Queiroz. A primei-
ra-dama Michele Bolsonaro chegou a receber valores 
do ex-assessor. Esse caso é conduzido pelo Ministério 
Público Estadual.

Não há comprovação que 
curados da covid-19 sejam 
imunes à doença, diz OMS

São Paulo (AE) - A Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS) afirmou na 
sexta-feira, 24, que ainda 
não há evidências cien-
tíficas suficientes para 
afirmar que pessoas que 
se recuperaram do novo 
coronavírus estão imunes 
à doença. 

O comunicado se refere 
especialmente a gover-
nantes que têm defendido 
a criação de um “pas-
saporte da imunidade” 
ou “certificado de risco 
zero” para que ex-pacien-
tes recuperados sejam 
excluídos de medidas de 
restrição de mobilidade 
durante a pandemia da 
covid-19. 

IMUNIDADE
Essa medida já foi 

citada pelo ministro da 
Economia Paulo Guedes 
como forma de retomar 
atividades não essenciais 
nos locais que adotaram 
medidas de isolamento 
social.

“As pessoas que assu-
mem que estão imunes 
a uma segunda infecção 
porque receberam um 
resultado positivo no teste 
podem ignorar os conse-
lhos de saúde pública. O 
uso de tais certificados 
pode, portanto, aumentar 
os riscos de transmissão 
continuada”, ressalta a 
organização.

ANTICORPOS
A agência lembra que 

o desenvolvimento da 
imunidade contra uma 
doença através de uma 
infecção natural é um 
processo de várias etapas, 
que geralmente ocorre de 

uma a duas semanas. Ela 
pondera, contudo, que, 
até 24 de abril, nenhum 
estudo concluiu que a pre-
sença de anticorpos con-
fere imunidade ao novo 
coronavírus em humanos.

“A OMS continua re-
visando as evidências da 
respostas de anticorpos à 
infecção por SARS-CoV-2 
(vírus da covid-19). A 
maioria desses estudos 
mostra que as pessoas 
que se recuperaram da 
infecção têm anticorpos 
para o vírus”, diz o co-
municado. “No entanto, 
algumas dessas pessoas 
têm níveis muito baixos de 
anticorpos neutralizantes 
no sangue, sugerindo que 
a imunidade celular tam-
bém pode ser crítica para 
a recuperação.”

TESTES
“Testes de laborató-

rio que detectam anti-
corpos para SARS-CoV-2 
em pessoas, incluindo 
testes rápidos de imuno-
diagnóstico, precisam de 
validação adicional para 
determinar sua precisão 
e confiabilidade”, pontua 
a OMS. 

“Os testes imunodiag-
nósticos imprecisos po-
dem categorizar falsa-
mente as pessoas de duas 
maneiras. A primeira é 
que eles podem rotular 
falsamente as pessoas 
que foram infectadas 
como negativas e, a se-
gunda, é que as pessoas 
que não foram infectadas 
são falsamente rotuladas 
como positivas. Ambos 
os erros têm sérias con-
seqüências e afetarão os 
esforços de controle.” 
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Número de empresas com home office
deve crescer 30% após pandemia

A queda na demanda em 
decorrência das medidas para 
contenção da pandemia de 
Covid-19 tem feito com que a 
maioria das indústrias precise 
buscar alternativas para manter 
seus negócios. Com articulação 
da Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep) e sindicatos filia-
dos, várias empresas adapta-
ram suas linhas de produção 
e passaram a fabricar equipa-
mentos utilizados por profissio-
nais de saúde, além de manter 
o fornecimento de itens essen-
ciais para toda a sociedade.

“Em muitos casos, a produ-
ção desses itens tem sido a 
salvação das empresas”, afirma 
o presidente da Fiep, Carlos 
Valter Martins Pedro. “Assim, 
a indústria cumpre seu papel 
social, fornecendo produtos 
essenciais e garantindo o sus-
tento dos trabalhadores e suas 
famílias”, acrescenta, ressaltan-
do que as empresas têm toma-

do todas as providências para 
preservar a saúde dos colabo-
radores.

Um dos setores que mais 
se mobilizou no Paraná foi o 
do vestuário. Centenas de in-
dústrias que antes produziam 
diferentes peças de roupas 
passaram a fabricar produtos 
hospitalares. As demandas 
atendem a encomendas de 
diversas secretarias municipais 
e estaduais de saúde, além de 
outros órgãos públicos. A Fiep 
recebeu as solicitações e mo-
bilizou os sindicatos do setor, 
além de contatar fornecedores 
de matéria-prima. No caso de 
máscaras de proteção, também 
foi necessário enviar as normas 
de fabricação exigidas pela An-
visa e pela ABNT para que as 
empresas fizessem adequações 
em suas áreas de produção.

Com sede em Ampére, no 
Sudoeste do Paraná, o Grupo 
Krindges, fabricante de moda 

masculina, está confeccionan-
do 150 mil aventais descartá-
veis por dia, podendo dobrar 
a quantidade em maio. Parte 
da produção está sendo do-
ada para as prefeituras onde 
a empresa mantém unidades 
produtivas. O grupo trabalhava 
com 750 colaboradores e a par-
ceria de 15 oficinas de costura 
da região. Hoje, essa rede de 
parceiros é formada por 35 ofi-
cinas, com 2 mil trabalhadores.

Em Apucarana, cidade conhe-
cida como Capital Nacional do 
Boné, diversas empresas do 
setor, que tiveram as encomen-
das de seus produtos paralisa-
das por causa do fechamento 
do comércio, começaram a 
produzir máscaras para prote-
ção de médicos e enfermeiros. 
A produção desse novo item se 
espalhou também por outros 
polos de confecção do Paraná, 
como Maringá, Cianorte, Lon-
drina, Cascavel e Curitiba.

Indústrias adaptam produção 
para fabricar itens usados no 
combate à pandemia

Por Sistema Fiep

Indústrias de confecção estão mobilizadas para produção de máscaras e aventais hospitalares 
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O modelo de trabalho 
no mundo ou Brasil será 
impactado pela pandemia 
de covid-19 e o número de 
empresas que pretendem 
adotar o home office após 
a crise do novo coronavírus 
deve crescer 30%. A avalia-
ção é do diretor executivo 
da Infobase e coordenador 
do MBA em marketing, 
inteligência de negócios di-
gitais da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), André Mi-
celi, que realizou o estudo 
Tendências de Marketing e 
Tecnologia 2020: Humani-
dade Redefinida e os Novos 
Negócios.

O levantamento levou 
em conta as respostas de 
tomadores de decisão e 
gestores de 100 empresas. 
“Nosso entendimento é 
que, logo após a abertura, 
algumas empresas ainda 
vão precisar manter o home 
office por uma questão da 
recomendação de distan-

A Caixa informou que 
creditou cerca de R$ 1,2 
bilhão da primeira parce-
la do auxílio emergencial 
na noite desta sexta-feira 
(24) para 1,9 milhão do 
total de elegíveis que se 
inscreveram pelo aplicativo 
e pelo site auxilio.caixa.
gov.br. Os recursos, que já 
foram disponibilizados pelo 
Ministério da Cidadania, 
podem ser acessados desde 
ontem (sábado).

Desde o dia 9 de abril, 
quando teve início o paga-
mento do Auxílio Emergen-
cial do governo federal, a 
Caixa creditou o benefício 
para 33,2 milhões de pes-
soas, num total de R$ 23,5 
bilhões. Entre os inscritos 
pelo aplicativo e site, 13,1 
milhões receberam o auxí-
lio e totalizarão 15 milhões 
de pessoas com esse novo 
pagamento.

Até a noite dessa quinta-
feira (23), 45,9 milhões de 
cidadãos se cadastraram 
para recebimento do bene-
fício. O site auxilio.caixa.

Brasília, (AE) - Enquanto 
a economia continua parada 
e milhões de brasileiros 
ficam sem renda, grande 
parte deles não consegue 
ter acesso aos auxílios pro-
metidos pelo governo de 
Jair Bolsonaro por causa 
de falhas nos sistemas da 
Caixa Econômica Federal.

Desde pelo menos o 
dia 15, os aplicativos dos 
bancos que permitem pedir 
os benefícios apresentam 
problemas. No site Recla-
me Aqui, as queixas contra 
a Caixa passaram de 1.217, 
entre 1º e 22 de abril do 
ano passado, para 6.822, 
no mesmo período deste 
ano - um salto de 460%.

Na quarta-feira, 22, crí-
ticas ao aplicativo Caixa 
Tem, que dá acesso ao 
auxílio emergencial de R$ 
600, apareceram entre os 
assuntos mais citados no 
País na rede social Twitter.

Nas lojas de aplicativos, 
as reclamações também se 
acumulam. Na Google Play 
Store, do sistema operativo 
Android, o aplicativo tem 
nota 1,8 (em escala que vai 
de um a cinco), em avalia-

ciamento social, não do 
isolamento social como a 
gente vive hoje, mas, quan-
do as empresas voltarem, 
vão voltar com áreas de 
refeitório fechadas, com 
demanda de espaço entre 
os funcionários que vai 

impedir que todo mundo 
volte ao mesmo tempo”, 
disse Miceli.

“Na sequência, quando 
tudo estiver aberto e pronto 
para voltar a ser, em tese, o 
que era antes, é que a gente 
espera esse aumento de 

30% nas empresas brasilei-
ras, fazendo pelo menos um 
dia de home office depois 
que a pandemia acabar”, 
acrescentou.

Miceli avalia que a pan-
demia acelerou a tendência 
do home office e acabou 

ção feita por 410 mil usuá-
rios. No sistema da Apple, 
a nota é 1,6 e foram 44,2 
mil avaliações até a manhã 
desta sexta-feira, 24.

O músico Diego Fer-
reira Souza, de 28 anos, 
é um dos brasileiros com 
dificuldade para acessar 
o aplicativo da Caixa. Ele 
conseguiu fazer o cadastro 
nos primeiros dias em que 
o sistema estava no ar. Há 
uma semana, constatou 
que havia sido aprovado 
para receber o auxílio, 
mas, agora, não consegue 
entrar no Caixa Tem. “A 
página não carrega nun-
ca”, diz.

Souza ligou em um nú-
mero da Caixa para tirar 
dúvidas sobre o assunto, 
mas o problema também 
não foi resolvido. “Demo-
ra muito para atender e, 
quando atende, uma gra-
vação manda você baixar 
o aplicativo.”

Sem nenhum evento 
programado para se apre-
sentar - Souza canta em 
casamentos e festas -, o 
músico está sem fonte 
de renda. Ele costumava 

levantar, por mês, R$ 2.000 
em média, com os quais 
pagava o aluguel e ajuda-
va a mãe e a irmã. “Não 
tenho nenhum dinheiro 
guardado.” Por enquanto, 
a dona da casa onde ele 
mora, em Guaianases, na 
capital paulista, tem sido 
compreensiva, conta

Outro aplicativo da 
Caixa que não está fun-
cionando corretamente 
é o Caixa Habitação, que 
permite que os clientes do 
banco suspendam o paga-
mento do financiamento 
imobiliário por três meses. 
Na Google Play Store, o 
app está com 1,5 de nota, 
após a avaliação de 27 mil 
usuários. 

Procurada, a Caixa 
afirmou que, no caso do 
aplicativo de habitação, 
“pode haver instabilidade 
momentânea nos canais 
de atendimento” em decor-
rência do grande volume 
de acessos. Até agora, 
1,8 milhão de clientes já 
pediram a suspensão do 
pagamento. Sobre o Caixa 
Tem, o banco não respon-
deu às perguntas. 

gov.br superou a marca 
de 275 milhões de visitas, 
e a central exclusiva 111 
registra mais de 68 milhões 
de ligações. O aplicativo 
Auxílio Emergencial Caixa 
soma 57,2 milhões de do-
wnloads e o aplicativo 
Caixa Tem, para movimen-
tação da poupança digital, 
supera 37,2 milhões de do-
wnloads.

Poupança
A Caixa esclarece que 

os beneficiários do Au-
xíl io Emergencial  que 
receberam o crédito em 
poupança do banco po-
dem movimentar o valor 
digitalmente pelo Internet 
Banking ou utilizando o 
cartão de débito em suas 
compras.  Aqueles que 
receberam o crédito por 
meio da poupança digital 
Caixa podem pagar bole-
tos e contas de água, luz, 
telefone, entre outras, 
bem como fazer transfe-
rências para outros ban-
cos por meio do aplicativo 
Caixa Tem.

Bolsa Família
Além dos beneficiados 

desta sexta-feira, a Caixa 
segue creditando os recur-
sos para os beneficiários 
do programa Bolsa Famí-
lia, conforme o calendário 
abaixo:

Sexta-feira (24):
919.453 pessoas – NIS 

final 6
Segunda-feira (27):
921.061 pessoas – NIS 

final 7
Terça-feira (28):
917.991 pessoas – NIS 

final 8
Quarta-feira (29):
920.953 pessoas – NIS 

final 9
Quinta-feira (30):
918.047 pessoas – NIS 

final O
Saque em espécie
Com o objetivo de evitar 

aglomerações nas agên-
cias e unidades lotéricas, 
expondo empregados, par-
ceiros e clientes ao risco de 
contágio, a Caixa escalonou 
o calendário de saque. Os 
recursos creditados na 

Caixa credita R$ 1,2 bi da primeira parcela do auxílio emergencial

Problemas em aplicativos da
Caixa barram saque de benefícios

poupança digital podem 
ser utilizados por meio do 
aplicativo Caixa Tem para 
pagamentos e transferên-
cias, entre outros serviços. 
Quem indicou conta bancá-
ria anterior ou vai receber 
os R$ 600 em substituição 
ao Bolsa Família não tem 

restrição para saque.
Segue o calendário de 

saque em espécie da pou-
pança digital sem cartão 
nos canais de autoatendi-
mento e lotéricas:

27 de abril – nascidos 
em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos 

em março e abril
29 de abril – nascidos 

em maio e junho
30 de abril – nascidos 

julho e agosto
04 de maio – nascidos 

em setembro e outubro
05 de maio – nascidos 

em novembro e dezembro

obrigando que ele funcio-
nasse. “Muitas empresas 
não testavam. Algumas 
testavam, mas ficavam com 
aquela sensação de que 
não funciona, só que agora 
precisou funcionar. É claro 
que nem todas as áreas 
podem funcionar dessa ma-
neira, é claro que nem toda 
empresa pode funcionar 
integralmente assim, mas 
é um modelo que agora foi 
posto à prova de uma forma 
que não havia sido antes”.

De acordo com o estu-
do, é fundamental que os 
líderes de negócios enten-
dam que a tecnologia é, 
cada vez mais, um ativo 
humano. “Durante muito 
tempo, a tecnologia estava 
associada à desumaniza-
ção, a criar distância entre 
as pessoas, as pessoas 
pararam de se olhar e pas-
saram só a digitar umas 
com as outras, passaram a 
conversar menos, que tem 

mil amigos no Facebook 
mas nenhum amigo na vida 
real”, explicou.

“Nesse momento de 
isolamento, a gente tem 
visto que a tecnologia é 
uma grande ferramenta 
de humanização quando 
a gente precisa que ela 
seja usada dessa forma. A 
sociedade está aprendendo 
a ressignificar o uso que dá 
para a tecnologia”, disse.

Miceli citou as chama-
das lives - aparições ao 
vivo nas redes sociais - e 
encontros online não só de 
equipes de trabalho, mas 
de amigos e familiares por 
meio de sites e aplicativos. 
“Esse comportamento de 
aproximação e de manu-
tenção dos vínculos sociais, 
é um comportamento que 
humaniza. E vai na contra-
mão daquela percepção que 
muito se dizia até então de 
que a tecnologia afastou as 
pessoas”.
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Umuarama - A reade-
quação da Estrada Pa-
vão já está praticamen-
te concluída, conforme 
avaliação do secretário 
municipal de Serviços Ro-
doviários, Mauro Liutti. 
Os últimos serviços foram 
realizados nesta semana, 
em parceria entre a Pre-
feitura de Umuarama e o 
Consórcio Intermunicipal 
para Conservação da Bio-
diversidade da Bacia dos 
Rios Xambrê e Piquiri 
(Cibax).

A estrada garante aces-
so de diversas propriedades 
rurais à PR-489 e ao centro 
da cidade, pela Avenida Ivo 
Sooma. Também permite 
ligação às estradas Dias, 
Timbó e Moema, e por esta 
até a rodovia PR-580 (para 
Serra dos Dourados). O tra-
balho foi iniciado no final de 
março. “Concluímos a parte 
de readequação, já o casca-
lhamento terá que esperar 

um pouco mais, devido à 
prioridade do município 
nas ações de prevenção 
e combate ao avanço do 

coronavírus”, explicou o 
prefeito Celso Pozzobom.

O secretário Mauro 
Liutti explica que a pro-

posta inicial era aplicar 
o cascalho após os ser-
viços preliminares, como 
aconteceu nas estradas 

Canelinha e Esperança. 
“O serviço vai ser realiza-
do, conforme informamos 
aos produtores rurais e 
moradores, porém não 
será de imediato. A Estra-
da Pavão será cascalhada 
em toda a sua extensão, 
permitindo mais conforto 
e segurança aos usuá-
rios, e maior durabilidade 
diante das intempéries 
climáticas”, emendou.

Com o apoio da Se-
cretaria da Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
(Seab), o município fir-
mou parceria com o Cibax 
para utilizar a patrulha 
mecanizada do consórcio 
na readequação de vá-
rias estradas. O trabalho 
começou pela Canelinha, 
entre a subestação da 
Copel – no Jardim São 
Cristóvão – e o córrego Pi-
nhalzinho, na divisa com 
Mariluz. Depois avançou 
para a Estrada Espe-

rança, desde o ribeirão 
Esperancinha e até a 
rodovia PR-468 (4,6 km de 
extensão), e agora chegou 
à Pavão. Ainda faz parte 
do programa a estrada 
Amarela.

REVITALIZAÇÃO
A revitalização inclui 

quebra de barranco, 
levantamento de leito, 
limpeza e abertura de 
caixas, microbacias e 
cascalhamento. A parce-
ria permitirá revitalizar 
30 km de estradas. “O 
andamento do serviço de-
pende do bom tempo, da 
colaboração dos sitiantes 
na retirada das cercas e 
agora também dos des-
dobramentos das ações 
contra o coronavírus, que 
estão consumindo recur-
sos e força de trabalho da 
Prefeitura”, acrescentou 
o secretário Liutti.
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Prefeito Celso Pozzobom foi fiscalizar a obra de readequação da Estrada Pavão

 IEM UMUARAMA 

Parceria entre Prefeitura e Cibax
conclui readequação da Estrada Pavão

Umuarama - O prefeito 
Celso Pozzobom reuniu-
se com alguns padres da 
Diocese de Umuarama na 
manhã da última sexta-fei-
ra (24) para tratar sobre a 
pandemia do Coronavírus 
e a possível liberação das 
Igrejas para o retorno das 
celebrações. Atual mente os 
encontros religiosos estão 
cancelados por um decreto 
estadual. 

De acordo com Celso 
Pozzobom, a administração 
municipal vem conversando 
com o COE e setores do 
município para seguir a 
melhor forma de realizar a 

abertura de todos os seto-
res da cidade. Desta forma, 
ele espera que na segunda-
feira (27) o município tenha 
uma posição perante os 
atos religiosos. 

“Estamos conversando 
com o COE e comunidade 
de Umuarama para abrir 
de forma coerente. Os atos 
religiosos foram proibidos 
por um decreto do governo 
estadual e acredito que 
esse texto será revisto até 
segunda-feira. Queremos 
tratar com padres e pas-
tores os atos religiosos 
para possibilitar a volta na 
próxima semana”, disse em 

entrevista a Cúria Diocesa-
na de Umuarama.

Ainda segundo o prefei-
to, a abertura deve seguir o 
que a administração muni-
cipal já vem preconizando 
para os demais setores. 
“Pensamos em restrições 
que estão sendo aplicados 
para todos os setores que 
envolve aglomeração de 
pessoal. Como espaçamen-
tos e demais orientações. 
Vamos analisar e conversar 
novamente com os lideres 
religiosos na próxima se-
gunda-feira, conforme os 
casos suspeitos sigam”, 
disse. O prefeito Celso Pozzobom reuniu-se com alguns padres da Diocese de Umuarama na 

manhã da última sexta-feira (24)

Novo decreto deve reabrir com restrições igrejas nesta semana em Umuarama

A pintura das arquibancadas também está sendo finalizada e nos próximos dias

Estão na reta final as 
obras da grande refor-
ma que a Prefeitura de 
Umuarama está reali-
zando no Ginásio de Es-
portes Amário Vieira da 
Costa. Nesta semana, a 
quadra recebeu o piso 
modular em polipropileno 
no padrão utilizado pelas 
grandes praças esporti-
vas do país. A pintura das 
arquibancadas também 
está sendo finalizada e 
nos próximos dias serão 
colocados 2.436 assentos 
plásticos para acomodar 
os torcedores com mais 
conforto.

A cobertura do giná-
sio recebeu pintura, bem 
como as paredes, o piso 
e a parte externa. As ca-
bines de imprensa estão 
praticamente concluídas 
e quatro pontos reser-
vados para acomodar 
cadeirantes e pessoas 
com deficiência foram 
implantados em locais 
com visão privilegiada 

da quadra, protegidos 
com estrutura envidraça-
da. Esses espaços serão 
acessíveis pela Avenida 
Gralha Azul, com calça-
mento sinalizado desde o 
portão de veículos.

“O projeto prevê ain-
da um ponto de acesso 
rápido para ambulância 
próximo da quadra e dos 
vestiários. Corrimãos, 
guarda-corpos e alarme 
de incêndios também já 
foram instalados. O inves-
timento nessas melhorias, 
determinadas pelo pre-
feito Celso Pozzobom, é 
de aproximadamente R$ 
1,4 milhão”, informou o 
diretor de Obras da Pre-
feitura, Nélio Guazzelli.

Estão no pacote da 
reforma a substituição 
da iluminação, colocação 
de assentos para os tor-
cedores (o Ginásio Mário 
Oncken também receberá 
228 assentos), piso mo-
dular, gradil fechando 
todo o complexo, guarita 

para controle de entra-
das, calçamento em paver, 
novo quadro de energia e 
projeto de prevenção de 
incêndios.

A segurança foi refor-
çada com a troca das por-
tas metálicas por blindex 
e trancas que facilitam 

Reforma moderniza totalmente o Ginásio de
Esportes Professor Amário Vieira da Costa

a abertura, em caso de 
emergência. O ginásio ga-
nhou novos extintores de 
incêndio, monitoramento 
com 16 câmeras, controle 
de acesso para pessoas e 
veículos e 135 conjuntos 
de luminárias LED. O 
novo sistema proporcio-

nará economia de R$ 7 mil 
na conta de energia, com 
o investimento de R$ 180 
mil. A quadra do Ginásio 
Mário Oncken recebeu 
pintura em epoxi.

A reforma prevê ainda 
central de GLP (gás), si-
nalização de emergência, 

pintura e troca do letreiro 
da fachada e um novo 
placar eletrônico, entre 
outros serviços. Os assen-
tos foram adquiridos ao 
custo de R$ 223 mil e com 
a instalação o valor sobe 
para R$ 235 mil.

“Teremos lugar para 
acomodar 2.472 pessoas 
sentadas no Amário Viei-
ra da Costa e cerca de 
200 torcedores no Mário 
Oncken, além de espaços 
acessíveis e protegidos 
para cadeirantes. Os alo-
jamentos também vão 
ganhar ar-condicionado”, 
acrescentou o diretor de 
Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira. O pátio externo 
também terá paisagismo. 
“Chegou a hora do princi-
pal ginásio de esportes de 
Umuarama ser moderni-
zado, elevado a um pata-
mar que a cidade merece 
além de garantir mais 
conforto e segurança aos 
usuários”, completou o 
prefeito Celso Pozzobom.
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 IIFPR E IFSULDEMINAS

Estudo no Parque Nacional de Ilha Grande 
tem reconhecimento internacional 

Umuarama – Pesqui-
sadores do Instituto Fe-
deral do Paraná (IFPR) 
– Campus Umuarama – e  
Instituto Federal Sul de 
Minas (IFSULDEMINAS) 
- Campus Inconfidentes – 
realizaram duas pesquisas 
no Parque Nacional de 
Ilha Grande levantando a 
diversidade de invertebra-
dos existentes no bioma. 
Devido a importância do 
assunto e a qualidade da 
pesquisa, o material foi 
publicado em  revistas 
científicas internacionais 
de alto impacto.

O estudo foi conduzi-
do pela doutora, Patrí-
cia Gomes, professora 
do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR) Campus 
Umuarama e pelo doutor, 
Marcos Magalhães de Sou-
za, professor do Instituto 
Federal Sul de Minas (IF-
SULDEMINAS) Campus 
Inconfidentes, com o apoio 
do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio). 

Os professores José 
Adolfo Almeida e Alex 
Barros de Souza também 
participaram da pesqui-
sa, além dos estudantes 
Diego Santiago, Giuliano 
Bertinoti, Jean Nery e Ma-
riane Peczec do curso de 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas do IFPR Cam-
pus Umuarama.

Foram três campanhas 
de coleta no ano de 2019 
em meio a mata do Parque 
Nacional de Ilha Grande, 

na região de Guaíra, onde 
os pesquisadores levanta-
ram a diversidade de in-
vertebrados existentes no 
parque, em especial alguns 
insetos (vespas, borbole-
tas, libélulas, moscas) e 
aracnídeos (opiliões). 

Segundo a professo-
ra Patrícia Gomes, esses 
invertebrados foram es-
colhidos por serem fun-
damentais em vários pro-
cessos ecológicos, como a 
polinização, dispersão de 
sementes, controle bioló-
gico de pragas, ciclagem 
de nutrientes entre outros. 
“Dessa forma, sua con-
servação é fundamental 
para a conservação dos 
ambientes naturais”.

Os dois artigos trazem 
importantes informações 
sobre a biodiversidade 
brasileira e um deles co-
loca o Parque Nacional 
de Ilha Grande no cenário 
nacional, com informa-
ções de alta valia para o 
Paraná. “Esse estudo faz 
um levantamento sobre 
a diversidade de vespas 
sociais na Mata Atlântica, 
comparando trabalhos rea-
lizados em diversos esta-
dos brasileiros. O segundo 
artigo é muito importante, 
pois revela a ocorrência de 
uma espécie de borboleta 
criticamente em perigo de 
extinção, fato de extrema 
relevância para a conser-
vação do parque”, disse a 
professora.

Compreendendo a im-

portância da pesquisa:
Em entrevista ao jornal 

Umuarama Ilustrado a 
pesquisadora  Patrícia Go-
mes explicou a importân-
cia desse tipo de pesquisa 
para a sociedade e como 
a ciência atua levantando 
informação que deveriam 
ser utilizadas para um 
futuro de sustentabilidade. 

Umuarama Ilustrado: 
Como essa pesquisa 
pode ajudar a socieda-
de?

Patrícia Gomes: Boa 
parte dos problemas que 
o ser humano vem enfren-
tando atualmente estão 
relacionados ao desequi-
líbrio que nossa sociedade 
vem causando ao meio 

Os dois artigos trazem importantes informações sobre a biodiversidade brasileira e um deles 
coloca o Parque Nacional de Ilha Grande no cenário nacional

ambiente. Nossa pesquisa 
é importante, pois foi o 
primeiro reconhecimen-
to da biodiversidade de 
invertebrados que existe 
no Parque Nacional Ilha 
Grande. Existem poucas 
pesquisas no parque.

O Parque Nacional é 
uma das poucas áreas 
ainda preservadas de Mata 
Atlântica, da qual resta 
apenas 8% de vegetação 
preservada em todo o Bra-
sil. E os animais encon-
trados nessa pesquisa são 
importantes indicadores 
de qualidade ambiental. 
Ou seja, se eles existem no 
parque significa que tanto 
a flora quanto a fauna 
estão preservadas. E se 
as florestas estão preser-
vadas, isso pode melhorar 
a qualidade de vida das 
pessoas.

Umuarama Ilustrado: 
Em termos práticos, o 
que o ser humano sofre 
em não preservar? 

Patrícia Gomes: Desma-
tar as florestas altera os 
padrões de chuva, ou seja, 
chove em épocas diferentes 
do normal. Com isso, os pe-
ríodos de seca podem ser 
maiores e mais agressivos, 
o que pode ser prejudicial 
para a agricultura. Quando 
chove, o volume é muito 
alto e pode provocar gran-
des enchentes.

Manter as florestas 
também mantêm impor-
tantes serviços para o ser 
humano:

1- Muitos insetos como 
abelhas, marimbondos, 
borboletas são importantes 

polinizadores. Isso significa 
que eles ajudam as plantas 
a se reproduzirem. Cerca 
de 70% de todas as plantas 
que cultivamos dependem 
desses animais para a for-
mação dos frutos.

2- Durante a poliniza-
ção, as abelhas usam a 
seiva das plantas para pro-
duzir mel, própolis e cera. 
Produtos muito importan-
tes para nossa economia.

3- Animais como as libé-
lulas (maria lavadeira) são 

importantes predadores 
das larvas de mosquitos, 
inclusive do mosquito da 
dengue.

4- Alguns marimbon-
dos colocam seus ovos 
no corpo das lagartas, o 
que acaba matando as 
mesmas. Muitas lagartas 
são pragas na agricultura. 
Então esses marimbondos 
controlam a quantidade de 
pragas, o que é benéfico 
para a agricultura.

Umuarama Ilustrado: 
Desta forma concluí-
mos que a pesquisa e a 
educação são aliadas da 
sociedade? 

Patrícia Gomes: Traba-
lhos visando a conservação 
da biodiversidade são e, 
serão, cada vez mais im-
portantes, tanto no Brasil 
quanto no restante do mun-
do. Especialmente porque, 
os mais graves problemas 
enfrentados pela humani-
dade atualmente, tais como 
as mudanças climáticas 
e a própria pandemia do 
Covid19, estão diretamente 
relacionadas à destruição 
dos habitats naturais e à 
perda da biodiversidade. 
Continuaremos sempre lu-
tando pela conservação da 
biodiversidade brasileira.

Professora doutora Patrícia Gomes, com os pesquisadores no Parque Nacional de Ilha Grande
Foram três campanhas de coleta no ano de 2019 em meio 

a mata do Parque Nacional de Ilha Grande
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Tecnologia permite que grupos mantenham 
apoio a dependentes químicos

 IEM TEMPO DE COVID19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA 
Estado do Paraná
PORTARIA N.º 179
De 24/04/2020
CONCEDE PROGRESSÃO NA CARREIRA, POR AVALIAÇÃO, À PROFESSORES MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI Nº 427, 
DE 12 DE JUNHO DE 2008.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base nos artigos. 31 e 32, da 
Lei n.º 427/2008, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira do Magistério Público de Douradina;
CONSIDERANDO  a  apresentação  dos  certificados  bem  como  os  relatórios  das  Comissões Avaliadoras;
RESOLVE
CONCEDER  progressão  na  carreira  à  professores  municipais,  enquadrando-os  no  novo nível/referência, como segue:
NOME DOCUMENTO NÍVEL/REFERÊNCIA
ALCINEIDE CARDOSO FERMINO 897.091.369-68 C-10
IVONETE DE LIMA MACIEL 679.726.599-15 C-09
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte. (24/04/2020).
João Jorge Sossai Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 180
De 24/04/2020
DISPÕE  SOBRE  A  EXONERAÇÃO  DA  SRTA.  LAYS  KARLA  DA  SILVA  DO CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE 
ENDEMIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 07/2020,
RESOLVE
EXONERAR  em  24/04/2020,  por  término  de  contrato,  a  Srta.  LAYS  KARLA  DA SILVA, inscrita no CPF-Nº.- 081.092.969-47 
e no RG-Nº.- 10.571.620-6-SSP/PR, do
cargo temporário de Agente de Endemias.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte. (24/04/2020).
João Jorge Sossai Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 181
De 24/04/2020
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SRA. LUZINEI CORREIA DOS SANTOS MELOZE DO CARGO TEMPORÁRIO DE 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 12/2019,
RESOLVE
EXONERAR em 24/04/2020, por término de contrato, a Sra. LUZINEI CORREIA DOS SANTOS MELOZE, inscrita no CPF-Nº.- 
109.988.018-10 e no RG-Nº.- 14.911.513-7-
SSP/PR, do cargo temporário de Professor de Educação Infantil. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte. (24/04/2020).
João Jorge Sossai
 Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ 
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 03/2020
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, 
FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
  CONSIDERANDO O Decreto nº 4230/2020, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, sobre as 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
– COVID-19,
  CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavıŕus como pandemia significa o risco 
potencial de doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea,
  CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação dos serviços públicos,
 CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos aliado com a ampliação de rotinas de limpeza em 
áreas de circulação são medidas recomendadas para a redução significativa do potencial do contágio,
 RESOLVE:
 Art.1º Fica determinado o retorno das sessões ordinárias no prédio da Câmara Municipal de Mariluz, a ser realizado 
em dia e horário de costumes, às segundas-feiras, a partir das 20h00, a partir do dia 27/04/2020.
 §1º. As sessões serão realizadas sem a presença de público, porém, gravadas em áudio e disponibilizadas no site 
da Câmara.
 §2º. Os vereadores e servidores presentes na sessão deverão usar máscaras de proteção e respeitar o distancia-
mento mínimo necessário.
 Art. 2°. Ficam temporariamente suspensas na Câmara Municipal de Mariluz:
I - a visitação pública;
II - o atendimento presencial do público externo, que será prestado por meio eletrônico ou telefônico;
III - a realização de sessões solenes;
IV - as audiências públicas; e;
V - demais eventos não diretamente relacionados às atividades legislativas do Plenário e das Comissões.
 Art. 3°. O acesso às dependências da Câmara Municipal será permitido exclusivamente aos Vereadores, servidores, 
terceirizados e fornecedores devidamente identificados.
 §1°. Durante as sessões plenárias e as reuniões das Comissões, será permitida a permanência no recinto apenas dos 
Vereadores e dos servidores necessários para a sua realização.
 Art. 4°. A Administração deve manter dispensadores de álcool gel 70% nas áreas de circulação da Câmara.
 Art. 5º. Os servidores da Câmara trabalharão internamente, meio expediente, com exceção às segundas-feiras em 
que serão realizadas as sessões ordinárias, permanecendo a possibilidade de execução do trabalho remoto/home 
office.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os efeitos da Portaria nº 02/2020.
Câmara Municipal de Mariluz, 24 de abril de 2020.
JOSÉ BRAZ BRILHANTE
Presidente
JONAS FIDELIS
1º Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
Estado do Paraná
DECRETO N.º 035/2020
Altera o Decreto nº 022/2020, de 29 de março de 2020, para o fim de autorizar a abertura ao público dos restaurantes 
e afins, a flexibilização de realização de cultos e missas, reuniões e demais encontros religiosos em igrejas e templos, 
e a retomada de outras atividades observando os cuidados para evitar a transmissão para o Coronavírus (COVID-19), 
bem como medidas sanitárias já estipuladas, modifica o Decreto nº 025/2020, de 03 de abril de 202, no que se refere 
ao toque de recolher, dando outras providências no Município de Nova Olímpia.
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das me-
didas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos a saúde pública;
CONSIDERANDO a necessidade de que a população respeite, com zelo as medidas restritivas pelo Poder Público 
Municipal para a quebra do ciclo da COVID-19, a bem da saúde pública;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 033/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscara por toda população 
como medida de enfrentamento da epidemia de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que as medidas restritivas de enfrentamento até então adotadas no Município de Nova Olímpia 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, por outro lado, o restabelecimento do setor produtivo faz-se necessário no Município de Nova 
Olímpia, a fim de evitar o colapso econômico e consequentemente social e da própria Saúde Pública, aqui tomada 
de forma ampla;
CONSIDERANDO que o restabelecimento gradativo das atividades produtivas em nosso Município tem se mostrado 
adequado aos órgãos de Saúde local;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Art. 1° Fica alterado o caput do artigo 2° do Decreto Municipal n° 082, de 4 de abril de 2020, que passa a 
ter a seguinte redação:
Parágrafo único - Todo indivíduo dentro do território do Município de Nova Olímpia 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 0 (zero) horas até as 5 (cinco) horas, durante toda semana.
Artigo 2º - Fica alterado a redação do Artigo 3º do Decreto n.º 018/2020, que  passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo único -  Recomendar, que a partir de 25/04/2020, fiquem suspensos os eventos públicos ou particulares, de 
qualquer natureza, com reunião de público acima de 30 (trinta) pessoas.
Artigo 3º -  Fica alterado a redação do § 2.º do Artigo 4º do Decreto n.º 022/2020, que  passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo único -  Aos Estabelecimentos comerciais supermercados, açougues, mercearias, minimercados, panifi-
cadoras, sorveterias e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado 
até as 19:00 horas, e domingos e feriados até as 12:00 horas, desde que cumpridas as recomendações descritas no 
Decreto n.º 022/2020.
Artigo 4º - Fica alterado a redação do § 4.º do Artigo 4º do Decreto n.º 022/2020, que  passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo único -  Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos prontos como 
pizzarias, lanchonetes, bares, fast food, lojas de conveniência, e assemelhados poderão funcionar 08:00 às 23:00 
horas, desde que cumpridas as recomendações descritas no Decreto n.º 022/2020, exceto o item k, que fica revogado.
Artigo 5º - Fica alterado a redação do § 5.º do Artigo 4º do Decreto n.º 022/2020, que  passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo único -  Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos prontos do tipo 
restaurantes e pesqueiros poderão funcionar todos os dias até às 23:00 horas, desde que adotem os procedimentos 
especificados a seguir:
I - observar as restrições aplicáveis ao comércio em geral e aos prestadores de serviço, no que cabível;
II - atender com restrição de público a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de lotação conforme o respec-
tivo alvará de funcionamento, evitando aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento e suas imediações;
III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento, respeitando o máximo ex-
posto no inciso anterior, organizando 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;
 IV - Manter as mesas e respectivas cadeiras distantes 2 (dois) metros no minimo, umas das outras;
V - não servir no sistema self sevice, mas apenas a Ia carte, prato executivo, prato comercial ou em buffet isolado a 
distância segura do cliente, sendo que, neste último caso, o cliente deve usar máscara para escolher o alimento e ser 
servido por funcionário do restaurante, que deve higienizar as mãos com frequência e usar máscara;
VI - evitar a manipulação de utensílios de uso coletivo, como colheres, espátulas, pegadores, conchas;
VII - recolher talheres e pratos e desinfetar as superfícies das mesas, balcões e cadeiras imediatamente após cada 
refeição;
VIII - intensificar os procedimentos de higiene na cozinha;
IX- disponibilizar talheres embalados individualmente;
X - não permitir que os clientes adentrem ao estabelecimento ou nele permaneçam sem máscara, exceto enquanto 
estiverem comendo ou bebendo;
XI - 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;
XII - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, máscara e álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a 
utilização desses equipamentos, inclusive 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;
XIII - 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;
XIV - não executar ou divulgar promoções que gerem o aumento exagerado da busca do estabelecimento pelos usu-
ários num mesmo período de tempo;
XV - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio de 
rodízio 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;
XVI - 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;
XVII - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento, especialmente 
as que envolvem a manipulação dos produtos;
 XVIII - não utilizar de mão-de-obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doen-
ças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
 XIX - 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;
 XX - 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 XVIII deste artigo);
XXI - 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, a quantidade máxima de 4 (quatro) pessoas para cada 100 (cem) 
metros quadrados e o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas e, em não sendo possível, orientar 
que utilizem máscaras de proteção e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
 XXII - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmis-
são do COVID-19;
XXIII - 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;
XXIV - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras 
cujo uso dispense o toque com as mãos;
 XXV - 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;
XXVI - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do estabelecimento, de maneira a evitar o contato físico 
e a proximidade entre os que por ali passarem;
XXVII - preferir a compra via internet, telefone, delivety ou por qualquer outro meio não presencial, dos itens a serem 
vendidos aos consumidores;
 XXVIII - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro utensílio 
de uso pessoal;
XXIX - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento, evitando a 
concentração de pessoas num único período;
 XXX - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos trabalhadores entre eles e com even-
tual público externo;
XXXI- 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 (inciso XVIII deste artigo);
Artigo 6º - Fica revogado o Parágrafo § 1.º do Artigo 2º do Decreto n.º 022/2020, que recomenda a suspensão de 
atividades religiosas em Igrejas, Templos e outras Instituições Religiosas, autorizando a realização de cultos, missas, 
reuniões e demais encontros religiosos, desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70%, em local sinalizado;
II - Reduzir para 50% o número de pessoas, de sua capacidade, a fim de evitar aglomeração de forma a mantê-las 
distantes 2 metros umas das outras;
III - Evitar formação de filas tanto fora como dentro;
IV - Uso obrigatório de mascaras nas celebrações, nos termos do Decreto n.º 033/2020;
V - Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha em recipientes pró-
prios e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Evitar contatos corporais entre os participantes, como abraço, beijo, aperto de mão;
VIII - Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas nas igrejas/templos, de forma a evitar o contato físico entre elas, 
preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e porta para saída também sinalizada;
IX - Deverá ser evitada a participação de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou porta-
dores de comorbidades, gestantes e lactantes);
X - Caso haja identificação alguma pessoa com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou 
febre, orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
Artigo 7º - Essas medidas poderão sofrer alterações a qualquer tempo tanto para aumentar ou diminuir as condicio-
nantes sanitárias ao funcionamento do comercio local, que sejam necessárias para o combate a transmissão humana 
pelo COVID-19 em nosso município;
Artigo 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seu efeito por tempo indeterminado.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 24 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

A adesão de quem pode 
ficar em casa às recomen-
dações de isolamento social 
como forma de retardar o 
avanço do novo coronavírus 
(covid-19) vem provocando 
mudanças nos hábitos de 
consumo em todo o mundo. 
Uma delas, em particu-
lar, preocupa especialistas 
e autoridades em saúde: 
o eventual aumento do con-
sumo de bebidas alcoólicas 
no ambiente doméstico.

CONSUMO
Dados da organização 

não governamental (ONG) 
Alcohol Change UK apon-
tam que, no Reino Unido, 
uma em cada cinco pes-
soas afirma que passou a 

beber mais em casa desde 
que, em 24 de março, o 
governo proibiu as pessoas 
de saírem às ruas, salvo 
para comprar itens essen-
ciais. Além disso, segundo 
a ONG, a crise sanitária e o 
medo de seus reflexos eco-
nômicos potencializam a 
ansiedade, tornando ainda 
mais difícil para as pessoas 
largar o vício em álcool.

AA
No Brasil, a organização 

Alcoólicos Anônimos (AA) 
afirma ter identificado um 
aumento de busca de infor-
mações sobre o trabalho do 
grupo. “Observamos que, 
diante de tudo o que está 
acontecendo, pessoas que 

nunca tinham procurado 
informações sobre o AA 
passaram a procurar ajuda. 
Visitando nosso site, fica-
ram sabendo das reuniões 
a distância, entraram na 
sala e começaram a par-
ticipar” disse a psicóloga 
Camila Ribeiro de Sene. 

TECNOLOGIA
Para dar continuidade 

ao atendimento, mesmo 
durante a quarentena, o 
grupo tem recorrido ao uso 
da tecnologia e encontrou 
nos aplicativos de videocha-
mada uma alternativa às 
reuniões presenciais que os 
cerca de 5 mil grupos espa-
lhados pelo país promoviam 
até o novo coronavírus 

chegar ao país. 
Na página do AA, é pos-

sível acessar a reunião 
online que ocorre todos os 
dias, às 20h, e é aberta a 
qualquer pessoa. O pro-
grama necessário pode 
ser facilmente acessado 
pelo computador, tablet 
ou telefone celular do tipo 
smartphone. Além disso, 
muitos grupos, em muitas 
cidades, criaram seus pró-
prios espaços de encontro 
digitais, recorrendo inclu-
sive ao WhatsApp.

DE GRAÇA
A Associação Brasileira 

de Estudos do Álcool e 
Outras Drogas (Abead), por 
sua vez, mobilizou médicos 

voluntários para oferecer, 
gratuitamente, atendimen-
to psicológico e psiquiátri-
co online a dependentes 
químicos e seus familiares. 

Com foco em pessoas 
de baixa renda, o auxílio 
pode ser agendado pelo 
número de Whatsapp (51) 
98053-6208. O atendimento 
é diário, das 8h às 22h. Ini-
ciada no fim de março, a 
ação deve ser encerrada 
neste domingo (26).

FALSO 
RELAXAMENTO
A professora do Depar-

tamento de Medicina Pre-
ventiva da Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp) Zila Sanchez disse 

que algumas pessoas, equi-
vocadamente, tendem a ver 
nas bebidas alcoólicas uma 
maneira de relaxar, por 
considerar que o álcool di-
minui a ansiedade. 

“O problema é que o 
álcool tem um alto potencial 
de causar dependência e 
intoxicação. Seu consu-
mo frequente aumenta as 
chances de ocorrência de 
acidentes domésticos e de 
episódios de violência, além 
de agravar transtornos 
psíquicos, como a depres-
são. Para não dizer que 
ele facilita a contaminação 
pelo próprio coronavírus, já 
que é um imunodepressor 
que afeta a imunidade”, 
acrescentou Zila.

Após perseguição e tiros, carro é apreendido com maconha em Goioerê
Goioerê – Uma perse-

guição por mais de 40 km 
com direito a tiros terminou 
com a recuperação de um 
I30 furtado e na apreensão 
de 256 quilos de maconha 
durante a madrugada deste 
sábado na PR-468, entre 
Mariluz e Umuarama. Nin-
guém foi preso.

Segundo a Polícia Mili-
tar, uma equipe da Rotam 
da PM de Goioerê seguia 
pela PR-180 sentido Mari-
luz a Moreira Sales quando 
observou um I30 retornar 
em alta velocidade após 
avistar a viatura.  Houve 
tentativa de abordagem, 
mas o condutor empreen-

deu fuga e disparos chega-
ram a ser efetuados pela 
equipe para deter o veículo. 

A fuga começou na PR-
180 e terminou na PR-468, 
após bloqueio realizado 
pela PM do 25º BPM. O con-
dutor do I30 entrou em uma 
estrada rural, perdeu o con-
trole do veículo e bateu. Ele 

e o passageiro conseguiram 
fugir em meio ao mato e não 
foram localizados. 

Dentro do carro os 
policiais encontraram 17 
embalagens de maconha. 
O veículo e a droga foram 
encaminhados para a de-
legacia da Polícia Civil de 
Goioerê.



canaldafama2@agenciagb.com.br

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 26 e 27 de Abril de 2020 Variedades A7

Aprenda a ver as coisas como elas 
realmente são, e livre-se dos medos 
em favor de uma vida espiritual mais 
equilibrada. Aprimore sua capacidade 
de liderança.

Você terá vantajosas e reais oportu-
nidades. Favorável à solidariedade 
e tudo o que fizer para ajudar ao 
próximo. O período ainda poderá ser 
aproveitado em recreação. Excelente 
fluxo para o amor.

Influência benéfica de amigos para 
você. Também terá ajuda de parentes 
para elevar seu estado de espírito e 
de inteligência. Sua predisposição 
para conhecer novas amizades online 
estará exaltada.

Domingo de Páscoa tradicionalmente 
é dia de reunir a família para um 
almoço inesquecível. Mas este ano 
por causa da quarentena não será 
possível. Não se preocupe, logo você 
poderá abraçá-los.

Suas boas qualidades e habilidades 
influenciarão de maneira benéfica, 
pessoas importantes para você. O 
trabalho e o amor estão em bom 
aspecto. Aproveite as boas oportuni-
dades da vida.

Haverá melhoria no campo amoroso 
e familiar, se for mais atencioso. Use 
seus intuitos de maneira construtiva. 
Seja muito feliz e não deixe pessoas 
pessimistas te influenciar. 

Um obstáculo poderá surgir, mas você 
saberá como contorná-lo. Ótimo perío-
do representando a espiritualidade e 
felicidade pessoal. O dia vai ser muito 
generoso com você.

Não fique triste hoje. Mesmo não 
podendo encontrar amigos e familia-
res neste Domingo de Páscoa, eles 
estarão presentes em sua vida através 
de pensamentos, orações e vibrações 
positivas.

Você anda muito precipitado. Evite 
o nervosismo, a ansiedade e a des-
confiança em si mesmo. Essa fase 
de preocupações não vai demorar a 
passar. Dias melhores virão em breve.

Bom dia para o amor e as relações fa-
miliares. Não se desfaça dos sonhos, 
persista para conseguir o que você 
mais deseja em sua vida. Seja muito 
feliz e não desista nunca!

Benéfico para amizades. Boas chan-
ces de receber uma notícia que lhe 
traga muita alegria. Obterá favor 
de pessoas de boa intenção. Saiba 
agradecê-las. 

Período propício para contatar aquele 
amigo que há muito não conversa. Os 
assuntos de ordem espiritual, intelec-
tual, e amorosa estão beneficiados. 
Sucesso na profissão e destaque 
pessoal.

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

O apoio do amado
Marina Ruy Barbosa conta com o precioso apoio do 

marido, o piloto Xandinho Negrão, que a incentiva em 
sua carreira. O atualmente o talento da atriz pode ser 
conferido na edição especial de “Totalmente Demais” 
que vai ao ar nas noites da Globo. Na reprise, ela inter-
preta a protagonista Eliza. 

Centrada
Camila Pitanga não escon-

de que faz terapia há mais de 
vinte anos e que intensificou 
após a morte trágica de seu 
colega de trabalho, o ator Do-
mingos Montagner, e pretende 
continuar, pois assim conse-
gue o equilíbrio necessário 
para seguir com sua profissão 
de atriz. 

Sapateira
Fátima Bernardes, que 

esbanja descontração em 
seu programa matinal “En-
contro”, declarou que pro-
cura não ser consumista, 
mas não resiste aos sapa-
tos. Ela admite que é fasci-
nada por calçados. 

Novos rumos
Juliana Paes conta que 

ela tem se dedicado do reiki. 
Trata-se de uma jornada de 
autoconhecimento, como 
definiu a própria atriz que 
também se diz bem feliz com 
a novidade. 

Sempre esbelta
Glória Maria é fiel ao seu propósito de manter a linha. 

Antes da pandemia, a apresentadora do “Globo Repórter” 
caminhava todos os dias pelo calçadão das praias de Ipa-
nema e Leblon, mas a rotina teve que ser interrompida 
por causa da quarentena. A jornalista só sai de casa se 
for estritamente necessário É isso aí Glória!

E tem mais...
Especula-se que quando 

“Amor de Mãe” voltar a ser 
mostrada, antes da continua-
ção da história, será exibido 
uma espécie de resumo da tra-
ma para situar o telespectador. 

Passatempo 
preferido

Bruno Gagliasso e Gio-
vanna Ewbank “entregaram” 
o passatempo preferido do 
casal. Eles gostam de comer 
e assistir séries na televisão. 
Simples, não?! Lembrando 
que Gio está grávida de um 
menino e logo dará à luz. 

Realidade
O comentário é quer na 

volta das novelas globais 
que foram suspensas será 
abordado o tema pandemia 
do novo coronavírus na rea-
lidade de seus personagens, 
inclusive em “Nos Tempos do 
Imperador”, apesar de ser 
uma trama de época – a his-
tória acontece no Século XIX.
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Um ano depois, seria a vez de o Corinthians 
ser campeão da Libertadores no estádio, diante 
do Boca Juniors. Os momentos mais dramáticos 
da conquista vieram semanas antes, nas quar-
tas de final, diante do Vasco, e que terminaram 
com a comunhão representada pelo abraço no 
alambrado entre Paulinho, na comemoração do 
seu gol, e o torcedor Lucas Perassollo.  Além de 
glórias paulistas, como a Taça Brasil de 1960, 
o Robertão de 1967, o Brasileirão de 1994 do 
Palmeiras, a Taça de Brasil de 1961 do Santos, 
e o Brasileirão de 2011 do Corinthians, o Pa-
caembu viu o Cruzeiro de Tostão ser campeão 
da Taça Brasil em 1966 e o Botafogo levar o 
Brasileirão de 1995, além de ter recebido re-
centemente um Fla-Flu. Lá, o Peñarol faturou 
a Libertadores em 1961 e o Olímpia em 2002. 
Também teve placares históricos, como os 7 a 6 
do Santos sobre o Palmeiras em 1958 ou os 7 a 1 
do Corinthians diante do Santos em 2005 e os 7 
a 2 da Portuguesa contra o São Paulo em 1998.

TÍTULO DO TIMÃO

 IPACAEMBU

Superlotação, o abraço de Paulinho no 
torcedor e Muricy reverenciado por Pelé

São Paulo, 24 (AE) - Inau-
gurado em 27 de abril de 
1940, com desfiles, discur-
sos e a presença de auto-
ridades, incluindo o então 
presidente Getúlio Vargas, 
o Pacaembu foi palco de 
momentos marcantes da 
cidade e dos seus clubes, 
mas vivenciou feitos que 
ultrapassaram os limites 
territoriais paulistas. 

Logo no dia seguinte 
da sua abertura, recebeu 
os seus primeiros jogos, 
a goleada do então Pales-
tra Itália (hoje Palmeiras) 
por 6 a 2 sobre o Coritiba, 
seguido pelo triunfo do Co-
rinthians por 4 a 2 diante 
do Atlético-MG. Foi o início 
da trajetória do estádio, 
que apenas dois anos de-
pois receberia seu maior 
público, hoje inimagináveis 
71.281 torcedores para ver 
o empate do São Paulo, de 
Leônidas, por 3 a 3 com o 
Corinthians. 

A grande presença nas 
arquibancadas seria um 
dos marcos do estádio, 
como no “Jogo da Lama”, 
aquele em que o Palmeiras 
evitou o tricampeonato 
estadual do rival tricolor 
em 1950, foi campeão e se 
classificou para a Copa Rio 
de 1951, conquista que teve 

São Paulo, (AE) - O 
goleiro Weverton e o za-
gueiro Felipe Melo, ambos 
do Palmeiras, mandaram 
uma mensagem para o tor-
cedor Osvaldo, de 72 anos, 
que deixou o hospital de 
Catanduva, após se recu-
perar da covid-19, vestin-
do a camisa da equipe al-
viverde, sob aplausos dos 
médicos e enfermeiros. O 
momento foi registrado 
em vídeo.

“É um dia muito es-
pecial para mim poder 
mandar esse recado. É 
muito emocionante ver o 
senhor bem e curado, o 

São Paulo, 24 (AE) - O 
uruguaio Diego Lugano, su-
perintendente de relações 
institucionais do São Paulo, 
afirmou já ter estudado o 
movimento Democracia 
Corintiana e que teve como 
companheiro de equipe um 
jogador homossexual. As 
informações foram publica-
das, nesta sexta-feira pelo 
site argentino Infobae. 

“O Corinthians é meu 
maior rival aqui (no Brasil). 
Sócrates era um fenômeno, 
uma besta como jogador. 
Foi um momento muito 
particular da sociedade 
brasileira”, explicou Luga-
no, que acrescentou: “(Só-
crates) tinha uma forma de 
se expressar, um carisma 
e uma preocupação social 
notável.” 

A Democracia Corintia-
na, liderada por Sócrates, 
irmão de Raí, que atua ao 

São Paulo, (AE) - O 
gramado s intét ico  da 
Academia de Futebol do 
Palmeiras ficará pron-
to na semana que vem. 
Após quase quatro meses 
de obras, o local pode-
rá receber os treinos do 
time do técnico Vanderlei 
Luxemburgo e terá ca-
racterísticas idênticas ao 
campo artificial utilizado 
desde fevereiro no estádio 
Allianz Parque. Além do 
novo piso, o clube mante-
rá na estrutura do centro 
treinamento os outros 
dois campos de grama 
natural.

Segundo os respon-
sáveis pela instalação, 
a obra na Academia de 
Futebol teve início em 
janeiro e só ficará pronta 
agora por ter sido neces-
sário realizar reparos 
extras. O terreno do gra-
mado sintético tinha um 
solo tão arenoso que em 
uma das etapas o chão 
chegou a ceder com o peso 
de um dos caminhões que 
fazia o transporte de ma-
teriais. Por isso, antes de 
se prosseguir foi preciso 
dar mais sustentação ao 

lado de Lugano na diretoria 
do São Paulo, porém, não 
foi unanimidade. O supe-
rintendente tricolor explica 
ter analisado os “dois lados 
da moeda”. 

“Eu também escutei 
Emerson Leão, uma per-
sonalidade forte, que era 
parte da Democracia. Disse 
que era muito linda a De-
mocracia Corintiana, mas 
que não o deixavam treinar. 
É verdade, muito linda a 
democracia para decidir 
tudo, mas se de repente 
seis queriam treinar, e dez 
não, não te deixavam? É 
muito romântica a história, 
Sócrates é um fenômeno 
em um contexto social e 
político muito especial (di-
tadura militar brasileira), 
mas, bem, temos que dar 
a dimensão necessária”, 
concluiu. 

Sobre ter atuado ao lado 

de um companheiro de 
equipe homossexual, Lu-
gano afirmou, sem revelar 
o período e o clube em que 
jogaram juntos, ter cons-
ciência de que o futebol 
é um ambiente machista 
e que via a situação com 
naturalidade.  

“Eu tive um companhei-
ro homossexual e houve 
polêmica a princípio, mas 
depende muito da conduta. 
Se é eficiente, se é boa 
pessoa, faz seu trabalho 
e não prejudica ninguém, 
não importa (a orientação 
sexual). O futebol teori-
camente é um ambiente 
machista, creio que todos 
tivemos uma experiência 
de ter compartilhado (o tra-
balho) com algum jogador 
homossexual. Que faça o 
melhor de sua vida para ser 
feliz. Vejo de forma muito 
natural”, concluiu.

quanto o senhor é guer-
reiro e lutou para vencer 
esse vírus. Muito feliz por 
isso. Nos motiva a lutar, 
a entrar com mais garra 
e dedicação em campo  É 
assim que o senhor fez, 
lutou bravamente e ven-
ceu. Esse é nosso objetivo 
também, se dedicar para 
que o nosso Verdão possa 
trilhar caminhos altos”, 
disse Weverton. 

“Estou aqui para te pa-
rabenizar por o senhor ser 
um guerreiro. Sei que esse 
coronavírus é apenas mais 
uma batalha que o senhor 
já venceu na sua vida. 

Meus parabéns, que Deus 
continue te abençoando 
e abrindo as janelas dos 
Céus e derramando bên-
ção na sua vida. Muita 
saúde. O senhor é um 
verdadeiro herói e um 
verdadeiro guerreiro”, 
afirmou Felipe Melo. 

O elenco do Palmeiras 
segue de férias até o fim do 
mês. Não há definição se o 
time realmente vai voltar 
aos treinos em maio, pois 
não há uma definição com 
relação aos calendários do 
Campeonato Paulista, da 
Libertadores e do Cam-
peonato Brasileiro.

piso.
A pandemia do novo 

c o r o n a v í r u s  t a m b é m 
causou atrasos, como a 
dificuldade na entrega 
de materiais por parte 
de fornecedores e o cui-
dado para os operários 
trabalharem em turmas 
menores. “Mantivemos a 
distância entre as pes-
soas, equipamentos de 
segurança e diminuímos 
o efetivo. Estamos só com 
quatro pessoas trabalhan-
do”, disse o presidente da 
Soccer Grass, Alessandro 
Oliveira. A empresa é a 
responsável pela execu-
ção da obra.

Assim como feito no 
A l l ianz  Parque ,  fu tu -
ramente o gramado da 
Academia de Futebol re-
ceberá também certifica-
ção de qualidade da Fifa. 
Uma equipe do laborató-
rio escocês Sports Labs 
virá ao Brasil para fazer 
testes para comprovar 
a qualidade do piso. A 
empresa europeia é uma 
das poucos no mundo 
a ser credenciada pela 
entidade máxima do fu-
tebol para realizar esse 

tipo de trabalho. A data 
da vinda dos escoceses 
dependerá da evolução 
do quadro da pandemia.

ALLIANZ PARQUE
Para compensar a fal-

ta de jogos no Allianz 
Parque por conta do novo 
coronavírus, a empresa 
Soccer Grass tem feito 
trabalhos diferenciados 
no campo. Por ser novo, o 
piso artificial precisa ser 
utilizado com frequência 
para que as f ibras da 
grama e as partículas de 
preenchimento f iquem 
mais acomodadas e “ama-
ciadas”. A circulação dos 
jogadores e a movimen-
tação da bola favorecem 
esse processo.

O gramado artificial do 
Allianz Parque foi inaugu-
rado em 16 de fevereiro, 
na vitória por 3 a 1 do 
Palmeiras sobre o Mi-
rassol, pelo Campeonato 
Paulista. Depois disso o 
local recebeu mais três 
partidas: contra Guarani 
e Ferroviária, pelo Esta-
dual, e mais o confronto 
diante do Guaraní,  do 
Paraguai, pela Copa Li-
bertadores

parte da sua campanha 
realizada no Pacaembu. 
“Tinha gente pendurada 
até nas marquises. Nos 
alto-falantes, pediam para 
as pessoas descerem. Mas 
não havia espaço”, relem-
bra o jornalista José Maria 
de Aquino. 

A Copa Rio seria apenas 
um dos jogos internacionais 
realizados no Pacaembu, 
que um ano antes havia re-

cebido seis partidas da Copa 
do Mundo de 1950. Já em 
1957, o Honved, o lendário 
time de Puskàs e base da 
seleção húngara vice-cam-
peã mundial em 1954, fez 6 
a 4 no Flamengo. O amistoso 
foi realizado com os portões 
abertos. “Todo mundo que-
ria ver o Puskàs. Chegou a 
estar 6 a 1, mas tiraram o 
pé”, relembra Aquino. 

Também foi no Pacaembu 

Lugano revela estudo da Democracia Corintiana
e conta que teve colega homossexual

que o Santos de Pelé exibiu o 
talento do maior esquadrão 
do futebol brasileiro, levan-
do o Rei a ser o maior arti-
lheiro da história do estádio, 
com 115 gols. Nem por isso 
deixou de sofrer derrotas 
marcantes lá, como a de 
1963, para o São Paulo por 
4 a 1, no clássico que ficou 
conhecido como jogo do 
cai-cai. O Santos teve dois 
expulsos, incluindo Pelé, e 

teria simulado três lesões, 
o que levou ao término do 
jogo nos primeiro minutos 
do segundo tempo. “Todo 
mundo percebeu que o San-
tos não queria jogo”, relata 
o jornalista. 

Na atual década, o Pa-
caembu foi palco da con-
quista do título da Liberta-
dores pelos dois alvinegros 
paulistas. Em 2011, o Santos 
de Neymar venceu o Peñarol 

Weverton e Felipe Melo homenageiam 
torcedor curado do coronavírus 

Gramado sintético do CT do Palmeiras
ficará pronto na próxima semana

O imponente Pacaembu no centro de São Paulo 

na decisão e, em uma união 
de gerações, viu o técnico 
Muricy Ramalho desfilar 
pelo estádio ao lado de Pelé, 
campeão continental duas 
vezes pelo clube e que er-
gueu o braço direito do trei-
nador durante a celebração. 
“Eu jamais imaginava o Pelé 
entrar em campo e dar a vol-
ta olímpica. Ele me abraçou 
e me levou para a torcida”, 
relembrou o treinador. 
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Estiagem vai ficar e acende luz
vermelha para de incêndios ambientais
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/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282

(44) 3621-2865

Umuarama – Como é 
bom respirar um ar puro, 
sem cheiro de fumaça ou 
poluição. Faz bem para o 
nosso corpo e nos dá sen-
sação de bem-estar. 

Pois ter esse benefício 
está ficando complicado 
em Umuarama por dois 
fatores: a falta de chuva 
deixa a umidade do ar mais 
baixa e o ar mais seco. 
Juntamos a isso ainda a 
falta de consciência de 
muitos umuaramenses, que 
preferem atear fogo do que 
limpar um terreno da for-
ma correta, com a roçada. 
Resultado: ar seco e com 
cheiro de fumaça.

ESTIAGEM
E para aqueles que espe-

ram que São Pedro resolva 
o problema mandando chu-

va, um alerta: a estiagem 
vai continuar pelo menos 
até julho, segundo estima-
tiva do Simepar. Algumas 
pancadas de chuvas são 
previstas para a primeira 
quinzena de maio, mas não 
deve ser suficiente para 
garantir nosso ar puro e 
úmido.

Se para você respirar 
já está um drama, imagine 
para quem é asmático, tem 
bronquite ou um monte de 
outras ‘ites’ que dificultam 
a respiração normal. Um 
prato cheio para encher 
unidades de saúde em plena 
pandemia do coronavírus. 
E para coroar a cereja do 
bolo o inverno está batendo 
a nossa porta.

INCÊNDIOS
Dados do Corpo de 

Bombeiros de Umuarama 
revelam que em março 
último foram combatidos 
exatos 40 incêndios em 
terrenos baldios dentro 
da área urbana da cida-
de. No mesmo período de 
2019 foram apenas duas 
ocorrências. Entre o dia 
primeiro de abril e sábado 
(25) foram 14 atendimen-
tos, o que dá quase dois 
por dia.

ESCOLHER 
ONDE APAGAR
“As pessoas ainda prefe-

rem atear fogo do que rea-
lizar a roçada em terrenos 
baldios. A falta de chuva e 
essa ação são realmente 
um problema”, explicou o 
sargento Marcos Perecin, 
do Corpo de Bombeiros. 
Por causa da pandemia do 

Secretaria de Saúde recebe 300 garrafas para distribuir a servidores
Umuarama - A Universi-

dade Paranaense (Unipar) 
deu de presente 300 gar-
rafinhas de água coloridas 
para distribuição a cola-
boradores da Secretaria 
Municipal de Saúde, que 
contemplaram servidores 
das Unidades Básicas da 
Saúde (UBS) do município. 
Com a doação, cada um 
poderá ter a sua garrafa 
para se hidratar e, evitando 
o compartilhamento, preve-
nir o contágio de doenças 
como o coronavírus.

A diretora do Instituto 
de Ciências Biológicas, 
Médicas e da Saúde da 
Unipar, professora Irineia 
Baretta, lembrou a parceria 

de longa data que a univer-
sidade tem com a Prefeitu-
ra. “Desenvolvemos muitos 
trabalhos em conjunto e 
essa ação, endossada pela 
Reitoria, fortalece nossos 
laços de cooperação”, pon-
tuou.

A secretária municipal 
da Saúde, Cecília Cividini, 
conta que os servidores 
“adoraram o presente”, 
que veio em muito boa 
hora. “Além de diminuir-
mos os riscos de contami-
nação, na hora de beber 
água a garrafa dispensa o 
uso de copos plásticos des-
cartáveis, uma vantagem 
também para se levar em 
conta por reduzir custos 

e a poluição ambiental”, 
destacou, ao agradecer 
a Unipar pela doação em 
nome do prefeito Celso 
Pozzobom.

“Todas as parcerias 
são importantes nesse mo-
mento difícil que a cidade 
atravessa, por conta da 
pandemia, por isso somos 
muito gratos à Unipar por 
esta doação – um gesto de 
gratidão pelo esforço diário 
dos nossos profissionais 
de saúde, que atuam na 
linha de frente no combate 
ao coronavírus e outras 
doenças – e por tudo que a 
instituição tem colaborado 
com a Secretaria de Saú-
de”, completou Cecília.

Covid19, o efetivo diário 
está reduzido, com isso, há 
apenas uma equipe para 
um caminhão-tanque.

O efeito prático é o 
seguinte: se houverem 
dois incêndios ao mesmo 
tempo ou em intervalo 
curto, ganha prioridade 
o que oferecer mais risco 
ao entorno. Ou seja, algum 
lugar será consumido pelo 
fogo até os bombeiros 
terem condições de ir até 
o local. Essa semana, no 
intervalo de uma hora e 
meia foram dois atendi-
mentos para apenas uma 
equipe.

COVID19
Além de serem um pro-

blema prático para os bom-
beiros, os incêndios em 
vegetação trazem outro 

agravante: deixam o ar 
mais seco e poluído com 
a fumaça, o que implica 
diretamente no aumento de 
casos clínicos de dificulda-
des respiratórias. Isso com 
a proximidade do inverno, 
quando as temperaturas 
caem, e em plena pandemia 
mundial pelo Covid19 pode 
ser um agravante muito 
perigoso

ÁGUA
Mesmo tendo apenas 

uma única fonte de abas-
tecimento em Umuarama, 
o rio Piava, a Sanepar ga-
rante que por ora não se 
cogita racionamento ou 
rodízio no abastecimento 
da cidade. Mas segundo o 
reforçado pela Assessoria 
de Comunicação da empre-
sa, é necessário fazer o uso 

racional da água.
Em outras regiões do 

Estado, como Curitiba e 
Região Metropolitana, há 
meses os moradores estão 
convivendo com torneiras 
secas e racionamento.

SIMEPAR
Segundo o meteorolo-

gista do Simepar Paulo 
Barbieri, desde junho de 
2019 Umuarama tem chu-
vas baixo da média normal 
para o período e que essa 
realidade deve se esten-
der nos próximos meses. 
“Existe a possibilidade 
de eventos chuvosos na 
primeira quinzena de maio, 
mas não será em quantida-
de suficiente para saber o 
problema. A estimativa é 
que junho e julho seja mais 
seco”, explicou.

Incêndios em terrenos baldios ainda é uma prática usada por muitos para limpar o imóvel 
sem fazer a roçada

Muitos dos incêndios ambientais acontecem próximo a casas e também a fiação elétrica, 
fatores complicadores 



CHEVROL
ET                                    

CRUZE LTZ 
18/18

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

S10 DUPLA LTZ  
2018/2018

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

VECTRA 2000  / 
2000

Verde, 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$ 
24.500,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

FIAT                                         
FIORINO 

FURGÃO 1.5 
2012

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

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

FORD                                         
ECOSPORT  SE 

18/19
Branca, automática, 6.000Km, 
R$ 65.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTAD
OS                                   
COROLLA ALTIS 

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

COROLLA XEI 
2.0 11/12

Prata, R$ 52.000,00. 
Fone: (44) 3622-3292/ 
99976-0563.

HONDA CIVIC 
LXR 2.0 2014

Branco, multimidia, camera 
de ré. R$ 53.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 
/  99976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   

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

GOL 1.6 99/99
Verde, completo, ar, direção. 
R$ 13.000,00. Fones: (44) 
3622 -3292 / 99976-0563.

GOL TREND 
2008

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

MOTOS                                        
MOTO YAMAHA 

XTZ 18
Azul,1.000Km rodado, R$ 
16.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

AVISOS E 
EDITAIS                             

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

ASEIVA - Associação dos 
Sericicultores de Ivaté, 
CNPJ: 86.864.691/0001-97. 
Comunica para os devidos 
fins o extravio do seu ALVARÁ 
DE LICENÇA. Com esta 
publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado localizado na 
Rua Irineu Fernando de 
Oliveira, n° 2343, Parque 
Vitória Regia, Umuarama/

Carros ano      Cor  opCionais  valor 
COBALT 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO 17/17 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT 14/14 PRATA COMPELTO, AUT, COURO R$ 48.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 54.900,00

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$ 74.900,00 

CRUZE SEDAN LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00

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$ 83.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 77.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

HARLEy DAVIDSON V-ROD 1.250CC 13/13 PRETO COMPETO R$ 37.900,00

HB20X 1.6 FLEX 13/14 PRATA COMPLETO R$ 35.900,00 

MALIBU LTZ 13/13 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 59.900,00

ONIX 1.4 ACT  16/17 PRETO COMPLETO R$ 53.900,00

ONIX 1.4 LTZ 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 41.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 57.900,00

PRISMA 1.0 LT 14/15 BRANCO COMPLETO R$ 35.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 49.900,00

PRISMA 1.4 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 48.900,00

PRISMA 1.4 LTZ 17/18 PRATA COMPLETO R$ 48.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT. 16/17 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 47.900,00

S10 2.5 LT FLEX 4X2 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00

SPIN 1.8 ACT AT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT R$ 57.900,00

TOyOTA Sw4 SRV 4X4 13/13 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT 15/15 PRATA COMPLETO, AUT, TS R$ 59.900.00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

CASAS                                       

AVISOS E EDITAIS                            

MOTOS

CHEVROLET
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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

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  
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.

APARTAME
NTOS                                 

VENDO APTO
Localizado no condomínio 
Novo Horizonte, Próximo 
ao Campus II- Unipar, 
com 03 quartos, salão 
de festa, play, piscina, 
garagem. Informações 
no Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3639-2475 
/ 9 8850-6257.

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.

APARTAMENTOS  

LOTES 
RURAIS                                
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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, ba-
nheiro social, sala, cozinha, garagem,  área de lazer 
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Mo-
reira, 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



Montadora mostra que Ford Ranger cresce 
em participação nas picapes em abril

 IMERCADO

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 26 e 27 de Abril de 2020

VeículosVeículos

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

SAIBA MAIS EM VEST IBUL AR.UNIPAR.BR

Com esta proposta, a Unipar incentiva o estudante a entrar já para um curso superior

Quem não quer esperar o ano 
que vem para começar um 

curso superior, pode tentar já uma 
vaga na graduação semipresencial 
da Universidade Paranaense, que 
está com as inscrições abertas para 
o processo seletivo [vestibular 

continuado]. São 30 cursos, em 
todas as áreas do conhecimento. O 
interessado pode concorrer com a 
nota do Enem ou com o histórico 
escolar.

Esta modalidade vem conquistando 
cada vez mais pelas vantagens que 
oferece: flexibilização do tempo para 
os estudos é uma delas, pois permite 
que o aluno estude nas horas que 
forem mais adequadas ou produtivas 
para ele. Uma outra se refere a 
custos: todos os cursos, em relação 
aos do ensino presencial, têm preços 
menores. 

Mas a carga horária e os conteúdos 
de ensino são iguais. E a qualidade 
dos serviços oferecidos pela Unipar, 
também. É que a Instituição conta 
com uma estrutura supermoderna 
para atender seus alunos. Com o 
convênio com a plataforma Google 
for Education, oferece a todos, desde 
que tenham à mão um notebook 
ou mesmo um smartphone com 
conexão à internet, as mesmas 
condições para um aprendizado 
eficaz e completo. Assim, as salas 
de aula virtuais cumprem um papel 
importante neste momento em 
que jovens estão, cada vez mais, 
familiarizados com os recursos 
tecnológicos. 

A Unipar também coloca 
à disposição, além de seus 
professores, tutores e monitores 
para que o processo ensino-
aprendizagem alcance a excelência. 
Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

“Você no controle do seu tempo”
ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Oito opções de curso 
superior tecnológico 
com três anos de 
duração

Entenda as diferenças 
Na graduação presencial o aluno vai todos os dias 
à universidade; na graduação a distância, o aluno 

estuda em casa ou aonde quiser, pela internet; já na 
graduação semipresencial [que não significa metade/
metade, como sugere o nome] ele vai à universidade 

um ou dois dias por semana, para aulas práticas e 
outras atividades pedagógicas, e nos outros estuda 

em casa, pela internet. A Unipar oferece as três 
modalidades, nas suas sete unidades universitárias. 

Diploma da graduação 
semipresencial tem a 
mesma validade da 

graduação presencial

Muito valorizados, 
atualmente, os cursos da 
área de engenharia atraem 
cada vez mais os estudantes; 
na Unipar, são nove opções

O mercado automobi-
lístico brasileiro vive hoje 
uma situação atípica, 
com quedas desiguais de 
volumes que produzem 
mudanças no ranking 
de vendas. Dentro desse 
cenário, alguns modelos 
se destacam, como é o 
caso da Ranger, que tem 
conseguido manter um 
crescimento consistente 
de participação.

 Em abril, a picape mé-
dia da Ford atingiu sua 
maior participação dos 
últimos três anos, de 
21,1%, e tornou-se a vice
-líder da categoria (resul-
tado parcial até dia 21). 
Lembrando que o modelo 
terminou 2019 com 16,8% 
de participação no seg-
mento e cresceu para 
18,3% em março.

Na faixa intermediária 
do segmento, onde his-
toricamente é líder com 
as versões XLS, a Ford 
Ranger conta com uma 
participação ainda mais 
expressiva, de 32,1%.

“A Ranger XLS conse-
gue atender as necessi-
dades de diferentes per-
fis de público com suas 
três versões: 4x2 com 
transmissão automática 
e 4x4 com transmissão 
manual ou automáti-
ca. Seu grande trunfo 
é combinar capacidade 

off-road e ótimo nível de 
equipamentos com ver-
satilidade e baixo custo 
de manutenção”, destaca 
Mauricio Greco, diretor 
executivo de Marketing 
da Ford.

Em abril, a picape média da Ford atingiu sua maior participação dos últimos 
três anos, de 21,1%, e tornou-se a vice-líder da categoria

RECURSOS
Em termos de desempe-

nho a Ranger também traz 
recursos que nenhuma 
outra picape da categoria 
oferece, como sistema anti-
capotamento e capacidade 

de imersão de 800 mm, 
além de diferencial trasei-
ro blocante com aciona-
mento eletrônico no painel.

Nas versões topo de li-
nha, XLT e Limited, a Ran-
ger vem crescendo desde o 

lançamento da linha 2020 e 
já é vice-líder do segmento, 
com 22,7% de participação. 
Entre outros diferenciais, 
ela traz a tecnologia em-
barcada mais avançada 
do segmento - é a única 

que oferece, por exemplo, 
assistente autônomo de 
frenagem com detecção 
de pedestres, sistema de 
reconhecimento de sinais 
de trânsito, farol alto au-
tomático e sistema ativo 
de permanência em faixa.

STORM
Além destas e outras 

novidades introduzidas 
na nova linha, a Ranger 
acaba de lançar a versão 
Storm, com perfil esportivo 
e off-road, que já conta 
com 138 unidades fatu-
radas – incluindo vendas 
pelo sistema “Compre sem 
sair de casa”, da Ford, 
onde o cliente pode adqui-
rir o veículo por meio de 
atendimento remoto, com 
conforto e segurança.

“Com motor 3.2 de 200 
cv, transmissão automáti-
ca, pneus Pirelli Scorpion 
AT Plus, santantônio, estri-
bo, outros itens funcionais 
e preço de R$150.990, a 
Ranger Storm está sendo 
muito bem aceita, atenden-
do o desejo dos consumido-
res que não encontravam 
uma picape com todos 
esses atributos e perso-
nalidade”, diz Mauricio 
Greco. “Como nas demais 
versões, esse alinhamento 
com os clientes é o grande 
responsável pelo sucesso 
da nossa picape.”


