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CIDADE

Ações contra 
o trabalho 

infantil devem 
continuar

Doze de junho é o Dia Mundial 
Contra o Trabalho Infantil. 
Neste ano, não haverá pales-
tras e trabalhos que envolvam 
público, devido à pandemia. 
Mesmo assim, algumas ações 
pretendem levar o tema à 
reflexão da comunidade para 
aumentar a proteção de crian-
ças e adolescentes.
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Animais são amigos 
de estimação ou 

membros da família?
Página A4

AJUDA

Sanepar doa 
lodo de esgoto 
a agricultores 
de Umuarama
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ECONOMIA

Produção de 
veículos teve 

queda de 84% 
em maio 
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RECONTAGEM

Governo duvida 
do número de 
mortes pela 

covid-19

PET 

Ao adotar um animal de estimação, vale muito  o 
amor incondicional recebido. Os bichinhos são mui-
to fieis e amorosos. Na edição do PET Ilustrado de 
hoje confira reportagem especial com a bióloga e 
empresária Angélica Dayane Trujilo (foto), 30 anos, 
que desde pequena sempre teve  um companheiro 
de quatro patas. “Já tive gato, coelho e cachorro”, 
conta entre risos. Agora os amores são um casal de 
Spitz Alemão: Jack e Amora. Página A5 

ALERTA CONTRA A OBESIDADE INFANTIL - Apesar da pandemia 
do coronavírus, a OMS considera a obesidade infantil como um dos 
principais desafios para a Saúde neste século XXI. Página A6 

PROGRAMA HABITA ATENDE FAMÍLIAS CARENTES -  Algumas obras dos primeiros projetos do Programa 
Habita Umuarama estão praticamente concluídas. Ao todo, oito famílias estão edificando ou ampliando suas 
casas com kits de materiais de construção distribuídos pela Prefeitura de Umuarama.  Página B1

UMUARAMA BATE RECORDE DE CONSTRUÇÃO -  Outra boa notícia para a economia de Umuarama vem do setor de construção 
civil. Pelo quinto mês consecutivo, a Diretoria de Planejamento Urbano registrou crescimento no índice de aprovação de projetos 
para novas obras. Para o prefeito Celso Pozzobom, a evolução da construção civil reforça a sensação de que a economia está 
reagindo ao baque provocado pelo complicado momento vivido na área de Saúde. Página A8 

Aumenta o número de pacientes 
curados da covid-19 em Umuarama

Página A2
Novo coronavírus tem 96% de relação com morcego

O boletim municipal que 
registra a situação do co-
ronavírus em Umuarama 
traz um dado positivo para 
a comunidade. Na semana 
que passou, 13 pessoas 
receberam o diagnóstico 
de curadas para a doença, 
totalizando 21 pacientes re-
cuperados no município. Mas 
o número de casos voltou 
a aumentar neste sábado, 
após dois dias sem registros 
o que reforça a necessidade 
de continuarmos com a pre-
venção. Página A3
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Ministério da Saúde quer recontar número 
de mortes por coronavírus em todo o País 

Brasília (AE) - O Ministério da Saúde quer recontar 
as mortes por covid-19 no País, sob o argumento de que 
haveria óbitos a mais, ocorridos por outras doenças, mas 
erroneamente registrados como coronavírus. Na avaliação 
da cúpula da pasta, Estados e municípios estariam ma-
nipulando informações para se beneficiarem de recursos 
do governo federal.

Até o momento, nenhum apontamento sobre esses 
supostos erros foi feito pelo ministério, que ainda não se 
posicionou oficialmente sobre o assunto. Ao contrário, há 
um entendimento de que o problema é inverso: milhares 
de mortos estariam sendo enterrados sem ter a causa 
da morte devidamente apurada, ou seja, o número total 
seria maior. O próprio Ministério da Saúde informava, até 
a última quinta-feira, 4, que havia mais de 4 mil mortes 
sendo investigadas, além daquelas já confirmadas. Esses 
dados já não constavam no balanço desta sexta-feira.

Depois de o Ministério da Saúde atrasar o horário de 
divulgação de dados do coronavírus e deixar de divulgar o 
número total de mortos e contaminados, o site do governo 
que traz os dados sobre a doença no País continua fora 
do ar. 

Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse 
que a pasta “adequou a divulgação dos dados sobre casos 
e mortes” para “maior precisão”. O portal do Ministério 
da Saúde que divulga dados do coronavírus está fora do 

ar desde ontem.
Em sua conta do Twitter, Bolsonaro disse que o minis-

tério optou pela divulgação às 22h para evitar “subnoti-
ficação e inconsistências” e que as rotinas e fluxos estão 
sendo “adequados” para garantir a “melhor extração” dos 
dados diários, o que demanda aguardar relatórios das 
secretarias estaduais e a checagem do dados.  “A divul-
gação entre 17h e 19h, ainda havia risco subnotificação. 
Os fluxos estão sendo padronizados e adequados para a 
melhor precisão”, escreveu.

Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de infor-
mações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. 
As medidas, assim, permitem obter dados mais precisos 
sobre cada região.

Nesta sexta, ao ser questionado sobre a mudança no 
horário, na porta do Palácio da Alvorada, o presidente 
disse “Acabou a matéria no Jornal Nacional”.

No Twitter, Bolsonaro também tentou justificar o fato 
de o Ministério da Saúde não informar mais os números 
acumulados de casos e mortes causados pelo coronavírus. 
“Ao acumular dados, além de não indicar que a maior 
parcela já não está com a doença, não retratam o momento 
do país”, disse.

O presidente tuitou ainda que “outras ações estão em 
curso para melhorar a notificação dos casos e confirmação 
diagnóstica”, sem especificar.

TCU e tribunais dos Estados devem fazer 
balanço próprio de mortes de covid-19

Brasília, (AE) - O Tribunal de Contas da União (TCU), 
em parceria com os tribunais de contas estaduais (TCEs), 
poderá assumir a responsabilidade de fazer a consolida-
ção de dados diários de mortos e casos de contaminação 
pela covid-19, como forma de garantir a total transparên-
cia e publicidade dos dados

O assunto já foi discutido pelo ministro do TCU Bruno 
Dantas e o presidente da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Fábio Nogueira. 
A ideia, basicamente, é que os tribunais estaduais atuem 
junto às secretarias de saúde de cada Estado, para reco-
lher as informações diárias sobre a evolução da doença 
no País, até as 18h de cada dia. A partir daí, esses dados 
seriam enviados ao TCU, para consolidação e divulgação 
das informações. 

A obrigação de fazer essa divulgação é do poder 
Executivo, ou seja, do Ministério da Saúde. Desde sexta, 
porém, o governo Bolsonaro retirou do ar o site que 

fazia a divulgação de uma série de informações sobre a 
evolução diária da doença. Mais do que isso, sinalizou 
que vai “recontar” as mortes, que já ultrapassam 35 mil 
óbitos, porque teria encontrado dados inconsistentes 
repassados por Estados, interessados em obter mais 
ajuda federal. 

“O Estado tem uma obrigação com a sociedade de 
prestar informações verdadeiras em tempo hábil para que 
medidas e decisões sanitárias, sejam tomadas levando em 
consideração o quadro real do País”, disse Bruno Dantas. 
“Os tribunais dos Estados podem fazer essas solicitações 
às secretarias estaduais. É uma ação cooperativa. O ideal 
era que o governo superasse os problemas que têm, já que 
a publicidade das informações é um dos cinco princípios 
da Constituição. Se o Ministério da Saúde divulgasse dia-
riamente como vinha fazendo, não seria preciso. Mas, no 
momento em que as estatísticas desaparecem, as pessoas 
têm de ter acesso às informações.”
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Estudo aponta relação de 96,2% 
entre novo coronavírus
e morcego-ferradura

São Paulo, (AE) - Uma 
equipe internacional de 
pesquisadores analisou a 
sequência genética de 781 
coronavírus encontrados 
em morcegos na China. 
Segundo a revista Science, 
mais de um terço deles 
nunca foram descritos na 
literatura médica. Embora 
não consiga identificar 
com precisão a origem 
do Sars-CoV-2, o vírus 
que causa a covid-19, há 
forte suspeita de que os 
morcegos sejam os respon-
sáveis pela transmissão 
do coronavírus para os 
seres humanos - tanto no 
caso do Sars-CoV-1, em 
2002, quanto na pandemia 
de 2019/2020, com o Sars 
CoV-2.

A  anál ise  destaca 
o gênero Rhinolophus, 
também conhecido como 
morcego-ferradura, como 
crucial para a evolução 
dos coronavírus. Os cien-
tistas descobriram que um 
coronavírus encontrado 
no Rhinolophus era 96,2% 
idêntico à sequência do 
Sars-CoV-2. “O parente 
mais próximo já encon-
trado”, de acordo com a 
revista.

“Parece que, por pura 
má sorte filogeográfica, 
histórica e evolutiva, o 
Rhinolophus acaba sendo 
o principal reservatório de 
coronavírus relacionados 
à Sars (Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave)”, 
diz Peter Daszak, um dos 
autores do estudo, em en-
trevista à Science.

Dentre os 14 pesqui-
sadores que assinam o 
estudo, está Shi Zheng-Li, 
pesquisadora especialista 
em morcegos pelo Instituto 
de Virologia de Wuhan, que 
recebeu muitas críticas 
do governo americano, 
após o presidente Donald 
Trump sugerir que a pan-
demia tenha surgido no 
laboratório do Instituto. 
Entre 2010 e 2015, Shi, 
Daszak e seus parceiros 
capturaram centenas de 
morcegos em várias pro-

víncias chinesas. Os pes-
quisadores analisaram 
saliva e fezes para extrair 
o material genético desses 
animais. Isso permitiu que 
os cientistas construíssem 
uma árvore genealógica de 
coronavírus de morcego e 
examinassem qual gênero 
apresentava a maior diver-
sidade de vírus. 

A principal teoria para 
a origem do Sars-CoV-2 é 
que um vírus de morcego, 
há muito tempo, pulou em 
outra espécie, onde então 
se transformou em uma 
variante que mais tarde 
infectou seres humanos. O 
novo estudo, embora “mui-
to útil”, não esclarece esse 
cenário, diz Edward Hol-
mes, biólogo evolucionário 
da Universidade de Sydney 
que estudou a genética dos 
coronavírus de morcego e 
é coautor do artigo. 

Daszak concorda que 
mais espécies animais pre-
cisam ser amostradas. Ele 
aponta para evidências de 
coronavírus intimamente 
relacionados em pangolins 
- oito sequências desses 
animais estão incluídas 
na análise. “Acho que a 
história dos pangolins tem 
uma lição para nós: não 
fique preso em uma caixa 
pensando que isso é tudo 
sobre morcegos”, diz.

Segundo o pesquisador, 
há muitas evidências de 
que alguns desses vírus 
estão se espalhando para 
os seres humanos o tem-
po todo no sul da China. 
Em um artigo anterior, 
Daszak e colaboradores 
encontraram anticorpos 
relacionados ao Sars em 
cerca de 3% das pessoas 
da amostra que vivem per-
to de cavernas de morce-
gos, sugerindo que haviam 
sido infectados por alguns 
desses vírus.

Ele argumenta que o 
mundo precisa mudar sua 
abordagem e deixar de 
reagir a pandemias para 
tentar identificar perigo-
sos coronavírus antes que 
eles surjam.

Secretários de Saúde dizem 
que governo tenta invisibilizar 
mortos pela covid-19

 Brasília, (AE) - O presi-
dente do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
(Conass), Alberto Beltrame, 
repudiou com “veemência e 
indignação” o que chamou 
de “levianas afirmações” 
do secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Es-
tratégicos do Ministério 
da Saúde, Carlos Wizard. 
Beltrame afirma que há 
uma tentativa “autoritária, 
insensível, desumana e anti
-ética” de dar invisibilidade 
aos mortos pelo coronavírus. 
“Não prosperará. Nós e a 
sociedade brasileira não os 
esqueceremos e tampouco a 
tragédia que se abate sobre 
a nação”, completou.

Em entrevista ao jor-
nal O Globo, Wizard disse 
que o Ministério da Saúde 
vai recontar o número de 
mortos no Brasil vítimas 
do coronavírus porque os 
dados atuais seriam “fan-
tasiosos ou manipulados” e 
que os gestores públicos de 
Estados e municípios estão 

“inflando os números” para 
conseguir mais recursos 
públicos. 

Beltrame rebateu as acu-
sações de Wizard e disse 
que os secretários não são 
“mercadores da morte”.  
“Ao afirmar que secretários 
de Saúde falseiam dados 
sobre óbitos decorrentes da 
Covid-19 em busca de mais 
‘orçamento’, o secretário 
além de revelar sua profun-
da ignorância sobre o tema, 
insulta a memória de todas 
aquelas vítimas indefesas 
desta terrível pandemia e 
suas famílias”, afirmou. 

“Wizard menospreza a 
inteligência de todos os bra-
sileiros, que num momento 
de tanto sofrimento e dor, 
veem seus entes queridos 
mortos tratados como “mer-
cadoria”. Sua declaração 
grosseira, falaciosa, despro-
vida de qualquer senso ético, 
de humanidade e de respei-
to, merece nosso profundo 
desprezo, repúdio e asco”, 
afirmou Beltrame, em nota.

John Davison Rockefeller (1839-1937), filantropo, 
contador, inventor e empresário norte-americano. Des-
de criança, sempre levou uma vida bem comportada, 
séria e estudiosa. Com dezesseis anos, conseguiu seu 
primeiro emprego como assistente de escritório. Seus 
contemporâneos o descreveram como reservado, sério, 
religioso, metódico e discreto. Era excelente debatedor 
e se expressava precisamente. Era profundo amante da 
música. Logo de início mostrou excelente aptidão para os 
números e para a contabilidade. Com vinte anos adquiriu 
sua primeira empresa, e, tornou-se rapidamente um 
homem de negócios. Com trinta e um anos fundou uma 
companhia de petróleo, a princípio, comercializando 
querozene (para iluminação pública) e, mais tarde, ga-
solina (para abastecer os automóveis). É considerado o 
homem mais rico da história. Sua fortuna foi usada para 
criar um moderno e sistemático estilo de filantropia, com 
fundações que tiveram grande efeito na medicina, edu-
cação e pesquisas científicas. Fundou a Universidade de 
Chicago e a Universidade Rockefeller. Chegou a ter mais 
de cem mil funcionários. Sempre fez dos obstáculos uma 
oportunidade de crescimento. É sua a frase: “Eu acredito 
na dignidade do trabalho, seja com a cabeça ou a mão; que 
o mundo não deve a ninguém viver, mas que deve a todo 
homem uma oportunidade de ganhar a vida”.

O homem moderno já vinha num processo de “vazio 
existêncial”, ou seja, só se preocupava com dinheiro e 
prazer (ter, acumular, juntar, romper o casamento uma 
ou várias vezes, honrarias e postos importantes), provo-
cando desalento e ceticismo diante da sociedade em que 
circula. Sociedade que ele próprio foi forjado (abandono 
dos verdadeiros valores humanos e espirituais). Em suma, 
antes da pandemia, o homem já estava com a alma e o 
espírito doentes.

O desemprego já era a grande preocupação mundial, 
tendo em vista a mudança de hábitos de consumo que 
passou da presença física do consumidor em lojas de 
departamento para o consumo on-line. O Brasil estava 
apenas experimentando o início dessas mudanças. Toda-
via, com a pandemia e o isolamento social, esse processo 
de compras on-line foi acelerado, sendo certo que, veio 
para ficar, e, muitas vagas de emprego deixarão de existir.

No agronegócio e na indústria, a fim de reduzir cus-
tos, a tecnologia está sendo implantada a passos largos. 
Robôs estão tirando o emprego do homem na indústria e 
implementos agrícolas com alta tecnologia estão tirando 
o emprego do homem no campo (máquinas são operadas 
por drones). Há fortes indícios de que os mercados preci-
sarão de um número cada vez menor de trabalhadores nas 
produções, especialmente de bens e de alguns serviços. 
Haverá uma demanda grande por pessoas altamente 

qualificadas. Infelizmente, o Brasil possui uma deficiência 
muito grande em termos de capital humano, fruto de anos 
e anos de política de descaso com a educação. Nesse con-
texto, o aumento da desigualdade social será inevitável. 

Esse processo de descarte do ser humano já estava 
em curso no Brasil, e, tende a se agravar, pois haverá 
a necessidade de aportes financeiros próximos de 90% 
do PIB para cobrir despesas com o combate à pandemia 
(está previsto aumento significativo na dívida interna). 
Por conseguinte, não sobrará dinheiro para socorrer as 
famílias e as pessoas excluídas.

A previsão é a de que o homem moderno que já 
vinha triste e fragilizado emocionalmente (hoje, face ao 
isolamento, a situação é agravada por altos índices de 
divórcio e violência doméstica), pós-pandemia, vai acordar 
desempregado e excluído socialmente. Vulnerável, tende 
a cair em desespero (como muitos outros já excluídos), 
e, num primeiro momento, se tornará ansioso (quer a 
todo custo antecipar o futuro que idealiza ser melhor). 
Não conseguindo seu intento, tende a cair em depressão 
(tenta desesperadamente mudar o seu passado – os erros 
cometidos -, mas também não consegue). Desprotegidos 
espiritualmente, muitos acabarão em surto e serão aco-
metidos pela síndrome do pânico, provocando a perda 
significativa da qualidade de vida. Por fim, sem qualquer 
perspectiva, será tentado ao suicídio (já há relatos, nesse 
perído de isolamento, de altos índices de suicídio). Triste 
previsão.

Porém, a ordem é: não se deixe abater. Rockefeller 
acreditava no valor supremo do indivíduo e em seu direito 
à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Acreditava, 
também, que a verdade e a justiça são fundamentais para 
uma ordem social duradoura.

Frente a essa realidade inexorável, ensina Rojas que 
somente um homem com formação moral sólida, aberta 
e pluralista, conseguirá superar todas essas mudanças 
que estão acontecendo, inesperadamente, na vida das 
pessoas. Isto é, ser um homem mais digno, que quer ser 
mais culto para ser mais livre, fazer um mundo mais 
cordial e compreensivo. Criar um espaço afetivo onde 
caiba o material, o espiritual e o cultural. Tudo feito de 
acordo com critérios universais como a verdade, a beleza 
e a bondade. Portanto, dê o seu melhor em tudo que fizer 
e, lembre-se, a determinação é o segredo para mudarmos 
nossas vidas.

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

ISOLAMENTO CAUSA TRISTEZA E AGRAVA
A DESIGUALDADE E O DESEMPREGO

 •Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
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em

Debate

Últimas



WWW.ILUSTRADO.COM.BR

editoria@ilustrado.com.br
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 7 e 8 de Junho de 2020 Cidade A3
 IESPERANÇA 

Umuarama fecha semana com a marca
de 21 pessoas recuperadas da Covid-19

O governo federal publicou 
nesta semana a Medida Provi-
sória 975, que cria o Programa 
Emergencial de Acesso a Cré-
dito. Prevendo a disponibiliza-
ção de R$ 20 bilhões ao Fundo 
Garantidor para Investimentos 
(FGI), o programa pretende 
reduzir os riscos assumidos 
pelas instituições financeiras 
que concedem crédito. Para a 
Federação das Indústrias do Pa-
raná (Fiep), é fundamental que 
essa medida possibilite que os 
recursos sejam efetivamente 
liberados às empresas.

O presidente da Fiep, Carlos 
Valter Martins Pedro, explica 
que as medidas restritivas para a 
contenção do novo coronavírus 
reduziram a atividade industrial 
e a demanda por produtos in-
dustrializados. “Essa realidade 

fez com que a grande maioria 
das indústrias precisasse adotar 
medidas para manter vivos seus 
negócios e preservar os empre-
gos de seus trabalhadores”, afir-
ma. Ainda assim, como compro-
vam os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), a indústria do Para-
ná, somada ao setor da constru-
ção civil, fechou mais de 16 mil 
postos de trabalho em abril.

Para dar fôlego às indústrias, 
a Fiep considera que o acesso 
a linhas de crédito com taxas 
justas é fundamental. Para isso, 
diversas linhas emergenciais 
foram criadas pelos governos 
federal e estadual, com a pro-
messa de juros baixos e acesso 
facilitado. “Na prática, porém, o 
que se observa no mercado é a 
manutenção de taxas elevadas, 

além da continuidade de uma 
série de exigências burocráti-
cas”, diz Carlos Valter.

Agora, com a nova MP, o pre-
sidente da Fiep espera que as 
instituições financeiras come-
cem a facilitar a liberação de 
recursos. “Apoiamos todas as 
novas propostas que possam 
contribuir para a mudança da 
realidade atual do mercado de 
crédito, mas é preciso que elas 
sejam, de fato, colocadas em 
prática”, afirma.
Apoio - Por meio do Núcleo de 
Acesso ao Crédito, a Fiep ofere-
ce serviços de orientação e ca-
pacitação no acesso a recursos 
financeiros, com vistas à aproxi-
mação entre demanda e oferta 
de crédito. Mais informações em:
fiepr.org.br/para-empresas/
credito.

Crédito emergencial precisa 
chegar efetivamente até as 
indústrias, defende Fiep

Trabalhadora na linha de produção de uma indústria: crédito é fundamental para manutenção dos empregos
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Umuarama – O número 
de pacientes positivados 
para a Covid-19 em Umua-
rama voltou a aumentar 
ontem, após dois dias sem 
registros. Porém, o boletim 
municipal traz um dado 
positivo comunidade, na 
semana 13 pessoas rece-
beram o diagnóstico de 
curadas para a doença, 
totalizando 21 pacientes 
recuperados. 

Durante a semana, fo-
ram seis casos confirmados 
de Covid-19 na cidade pela 
Secretaria de Saúde de 
Umuarama. Entre quinta-
feira (4) e sexta-feira (5) 
não houve registro de novos 
casos da doença na Capital 
da Amizade. 

O boletim ainda revela 
que 21 pessoas receberam 
o diagnostico de recupe-
radas, sendo 13 desses 
pacientes registrados ao 
longo da última semana. 

No hospital do Câncer 
Uopeccan de Umuarama, 
unidade de referência para 
o tratamento da Covid-19, 
dois pacientes que estavam 
internadas receberam alta. 
O primeiro foi na tarde da 
quinta-feira (04), Sebastião 

Umuarama -  Com apoio 
da Casa Luz, o Coletivo 
Vidas Negras Importam 
realiza hoje em Umuarama 
uma carreata em favor da 
democracia e das vidas ne-
gras e indígenas. O ato está 
alinhado as manifestações 
que estão ocorrendo em 
todo Brasil, contra a morte 
de negros e índios.  

Segundo Juliana Cle-
mente, do Coletivo Vida 
Negras Importam, para 
participar da carreata é 
necessário seguir todas as 
medidas de prevenção ao 
coronavírus, como uso de 
máscaras e não aglomerar 
mais de quatro pessoas 
dentro do carro. Higienizar 
as mãos e veículos também 
e recomentado para não 
disseminar o vírus.

A carreata está progra-
mada para sair do Lago 
Aratimbó às 15h, passar 
pela praça Miguel Rossafa 
e prosseguir até a praça 
Santos Dumont e retornar 
ao lago. 

Ainda segundo Juliana, 
todas vidas importam, mas 
ela chama atenção para os 
dados do Mapa da Violência, 
da Faculdade Latino-Ame-
ricana de Ciências Sociais 
(Flacso), que acada 23 minu-
tos morre um jovem negro no 
país. “Estamos alinhandos 
com outros movimentos que 
estão ocorrendo no Brasil, 
devido aos acontecimentos 
como a morte de João Pedro 
e Ágatha”, ressaltou.

RACISMO E LUTO 
A entrevistada ressal-

tou que o manifesto é um 
luto por todas as pessoas 
negras e índios vítimas 
de violência, muitas vezes 
realizada pelo próprio 
estado. “Não só mataram 
João Pedro, mas a família 
também. O negro é um alvo 
fácil, podemos ver isso nos 
dados do Mapa da Vio-
lência de 2019 e por isso, 
não podemos ficar calados 
diante dessa situação”, 
explicou. 

“A luta é por todas as 
pessoas que estão na mira 

do genocídio, e todas as 
pessoas que tiveram a vida 
tirada. É triste crescer 
sabendo que você, como 
negro, é um alvo. A qual-
quer momento um parente 
ou um amigo seu pode ser 
morto, pelo fato de ter uma 
cor de pele, que seria dife-
rente na visão do racismo. 
Cada negro que nasce tem 
que viver com esse precon-
ceito. Vivemos o racismo 
todo dia do início ao fim da 
vida. Algumas pessoas não 
pensam nisso, e propagam 
o que convêm”, desabafou 
Juliana. 

Umuaramenses realizam hoje carreata 
em prol das vidas negras e indígenas 

A entrevistada ressaltou que o manifesto é um luto por todas 
as pessoas negras e índios vítimas de violência, muitas vezes 
realizada pelo próprio estado

Edson Inocêncio Costa, de 
55 anos, Ele estava interna-
do desde dia 09 do mês de 
maio. Ainda na quinta-fei-
ra, no Uopeccan, Cauretino 
Valentim Castelli, 61 anos, 
morador de Mariluz, que  
estava internado desde 
o dia 29 de maio também 
recebeu alta. 

 A vitória de ambos os 
casos foram comemorados 
por toda equipe do hospital, 

devido o sofrimento e a 
angustia que a doença traz 
para todos.  

PREOCUPAÇÃO E CA-
SOS

O número de pacientes 
positivados para a Covid-19 
em Umuarama voltou a au-
mentar ontem, conforme o 
boletim diário emitido pela 
Secretaria Municipal da Saú-
de. Dois novos casos foram 

confirmados, sendo uma mu-
lher de 41 anos e mais uma 
criança do sexo masculino, 
com 5 anos de idade. 

Com esses acréscimos, 
Umuarama tem hoje 42 
casos positivos do novo 
coronavírus; 21 pessoas 
já estão recuperadas e 19 
seguem em isolamento do-
miciliar, monitoradas pelo 
Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-19 
(COE). Um paciente está 
internado em unidade de 
terapia intensiva (UTI) e 
houve um óbito. 

O número de suspeitas 
em investigação é de 164, 
com três pessoas hospita-
lizadas em enfermaria e 

161 em isolamento. Foram 
descartados 476 casos sus-
peitos e chega a 682 o total 
de notificações.

Em coletiva na manhã 
de sexta-feira (5) autori-
dades da saúde e o prefeito 
Celso Pozzobom alertaram 

a população para a chegada 
do inverno, como também 
um aumento de casos de 
domingo para sábado. O 
pedido é que as pessoas 
mantenham o distancia-
mento social e as medidas 
de prevenção.

A vitória de ambos os casos foram comemorados por toda equipe do hospital, devido o 
sofrimento e a angustia que a doença traz para todos

No hospital do Câncer Uopeccan de Umuarama, unidade de referência para o tratamento 
da Covid-19, dois pacientes que estavam internadas receberam alta
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Umuarama - Produto-
res rurais de 16 cidades 
da região de Umuarama 
receberam, gratuitamen-
te, 11,7 mil toneladas de 
lodo de esgoto gerado nas 
estações de tratamento 
para serem aplicados na 
agricultura.

Esse volume foi repas-
sado pela Sanepar (Com-
panhia de Saneamento do 
Paraná) no decorrer de 
2019 e no primeiro trimes-
tre deste ano. A regional 
em Umuarama destina 
100% do lodo gerado para 
fins agrícolas desde 2012.

Em 2019, Umuarama 
foi a região que mais re-
ciclou lodo de esgoto no 
Paraná. O trabalho foi feito 
pela Sanepar, em parceria 
com o Governo do Paraná, 
prefeituras, Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná-Iapar-Emater (IDR
-Paraná), sindicatos rurais 
e secretarias municipais 
de agricultura.

Os técnicos dessas ins-
tituições fazem reuniões 
com agricultores com o 
objetivo de divulgar os 
benefícios do lodo para a 
agricultura e esclarecer 
sobre a legislação que 
regulamenta a atividade.

REGIÃO
O programa beneficiou 

agricultores dos muni-
cípios de Iporã, Mariluz, 

Umuarama, Cruzeiro do 
Oeste, Santa Isabel do 
Ivaí, Alto Piquiri, Tapira, 
Cianorte, São Tomé, Terra 
Boa, Cidade Gaúcha, Dou-
radina, Altônia, São Jorge 
do Patrocínio, Cafezal do 
Sul e Brasilândia.

O lodo é entregue gra-

tuitamente para agricul-
tores cadastrados, em 
áreas aptas e em culturas 
permitidas. A maioria das 
áreas era de produção de 
soja e citros. É proibido o 
uso em hortaliças, pasta-
gens e tubérculos.

Segundo o gerente 

regional de Umuarama, 
Carlos Henrique Gonçal-
ves, o lodo é um resíduo 
do tratamento do esgoto, 
rico em matéria orgâni-
ca, nitrogênio e fósforo. 
“Quando tratado, o lodo 
passa por um processo de 
higienização, podendo ser 

utilizado como matéria 
orgânica de incorporação 
ao solo”, explica.

RESULTADOS
Rico em matéria or-

gânica e com quantidade 
significativa de nutrientes, 
o lodo substitui parcial-
mente adubos. Também 
é rico em cálcio e magné-
sio, provenientes da cal 
adicionada para a sua 
estabilização.

O engenheiro agrônomo 
da Sanepar e responsável 
técnico pelo Programa 
do Uso Agrícola do Lodo 
de Esgoto da Sanepar na 
Região Noroeste, Marco 
Aurélio Knopik, destaca 
que os resultados econô-
micos para os produtores 
são visíveis desde o primei-
ro uso. “O lodo diminui o 
custo de produção porque 
há uma redução parcial 
de adubos químicos, e não 

é preciso usar corretivos 
do solo. A economia é de 
R$ 300,00 a R$ 600,00 por 
hectare”, afirma.

De acordo com Knopik, 
outra grande vantagem é a 
elevação na produtividade. 
“Conforme relatos dos 
agricultores beneficiados, 
há uma elevação média de 
20% na produtividade, po-
dendo chegar até 50% em 
determinadas situações”, 
destaca.

O agricultor de Mariluz, 
José Antônio Duda, está 
bastante satisfeito com 
os resultados do lodo em 
sua propriedade. “No ano 
passado, apliquei na mi-
nha área de 20 alqueires. 
Gostei muito. Pelo vera-
nico que deu e tudo, colhi 
126 sacos por alqueire de 
soja. Um resultado melhor 
do que no ano passado”, 
comemora.

Umuarama - A agrope-
cuária apresentou cres-
cimento de 0,6% no pri-
meiro trimestre de 2020 
em comparação ao quarto 
trimestre de 2019, conforme 
dados divulgados nesta 
sexta-feira (29) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) sobre 
o Produto Interno Bruto 
(PIB) do país. O setor foi o 
único da atividade econô-
mica nacional a crescer no 
período analisado.

Em relação a igual pe-
ríodo do ano anterior, no 
caso primeiro trimestre, 
a agropecuária teve cres-
cimento de 1,9%. “Este 
resultado pode ser expli-
cado, principalmente, pelo 
desempenho de alguns 
produtos da lavoura com 
safra relevante no primeiro 
trimestre, como a soja, e 
pela produtividade, visível 
na estimativa de variação 
da quantidade produzida 
vis-à-vis a área plantada”, 
diz o IBGE. O PIB do país 
teve contração de 1,5% nos 
primeiros três meses do 
ano no comparativo com 
o quarto trimestre do ano 
passado.

A ministra Tereza Cris-
tina (Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) tem des-
tacado as ações adotadas 
pelo Mapa e demais órgãos 
do governo federal para 

garantir o abastecimento 
interno de alimentos, as 
exportações dos produtos 
agropecuários e o funcio-
namento sem interrupção 
da cadeia produtiva do agro 
durante a pandemia.

“Temos tido sucesso 
com isso porque, além da 
grande safra que foi colhida 
neste verão, temos tido 
a logística absolutamen-
te normalizada. Portanto, 
além do abastecimento dos 
212 milhões de brasileiros, 
também temos conseguido 
cumprir a nossa missão de 
provedores de alimentos do 
mundo”, disse a ministra, 
ao participar de balanço 
das ações de combate aos 

impactos do coronavírus no 
dia 26 deste mês, no Palácio 
do Planalto.

O Governo Federal tem 
atuado ainda na abertura 
de mercados para os produ-
tos do agro brasileiro. Des-
de janeiro de 2019, foram 
mais de 60 mercados aber-
tos para os mais diversos 
produtos, como castanha-
de-baru para Coreia do Sul, 
melão para China (primeira 
fruta brasileira para o país 
asiático), gergelim para a 
Índia, castanha-do-Brasil 
(conhecida também por 
castanha-do-Pará) para 
Arábia Saudita e material 
genético. As exportações 
do agronegócio atingiram 

valor recorde em abril, ul-
trapassando pela primeira 
vez a barreira de US$ 10 
bilhões no mês.

Soja e arroz
O crescimento regis-

trado pela agropecuária 
pode ser atribuído a vários 
fatores. “O primeiro é o 
desempenho das lavouras 
e da pecuária, que têm 
obtido crescimento excep-
cional neste ano. O IBGE 
destaca o desempenho da 
produção de soja e do ar-
roz, que têm apresentado 
elevado crescimento da 
produção. A produtividade 

foi também um fator rele-
vante nesses resultados. 
Os resultados da Balança 
Comercial, publicados pelo 
Mapa, em maio, mostraram 
que as vendas externas da 
agropecuária tiveram um 
crescimento de 17,5% pela 
média diária nos quatro 
primeiros meses do ano, 
comparando com igual pe-
ríodo do ano anterior. Esse 
foi outro fator que impulsio-
nou o crescimento”, analisa 
José Garcia Gasques, coor-
denador geral de Avaliação 
de Políticas da Informação 
do Mapa.
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Em 2019, Umuarama foi a região que mais reciclou lodo de esgoto no Paraná

Em relação a igual período do ano anterior, no caso primeiro 
trimestre, a agropecuária teve crescimento de 1,9%

 ISANEPAR

Lodo de esgoto beneficia produtores
rurais de Umuarama e da região 

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o 
PIB do setor agropecuário brasileiro deve ter 
alta de 2,5% em 2020. A previsão é do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com 
base em dados do IBGE. Levando em conta 
a safra de grãos estimada pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), a taxa 
deve chegar a 2,3%. Mesmo em um cenário com 
maior risco de impacto da Covid-19 na demanda 
por produtos agropecuários, os pesquisadores 
projetam aumento, em ritmo menor, de 1,3%.

Para a safra 2019/20, a estimativa para a 
produção de grãos é de 250,9 milhões de tone-
ladas, volume 3,6% (8,8 milhões de toneladas) 
superior ao colhido em 2018/19, de acordo com 
o 8º Levantamento da Safra 2019/20 divulgado 
no último dia 12, pela Conab.

ALTA EM 2020

O Paraná adota critérios bastante restritivos 
para a distribuição do lodo na agricultura, com 
o objetivo de evitar riscos para os agricultores 
e para o meio ambiente. A Sanepar cumpre 
normas estaduais e federais e faz um rigoroso 
controle que assegura a qualidade do produto 
quanto a odores e à contaminação. Mais infor-
mações do programa podem ser obtidas pelo 
e-mail: lodoagricola@sanepar.com.br.

CONTROLE RIGOROSO

Lançamento da
XVI Campanha
Anual de 
Promoção
do Produto
Orgânico

NACIONAL

Será lançada a XVI 
Campanha Anual de 
Promoção do Produto 
Orgânico, nesta se-
gunda com a presen-
ça da ministra Tereza 
Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abasteci-
mento). A abertura 
será transmitida, a 
partir das 10h, pelo 
canal do Ministério 
no Youtube.

C o m  o  s l o g a n 
“Tem alimento sau-
dável perto de você. 
Alimento Orgânico, 
melhor para a vida”, 
a campanha tem o 
objetivo de estimu-
lar a construção de 
redes de produtores 
orgânicos que estão 
comercializando du-
rante a pandemia.

Nos dias 8 e 9 de 
junho, será realiza-
do seminário online 
sobre temas relacio-
nados ao setor , entre 
eles, requisitos para 
certificação de pro-
dutores orgânicos e 
perspectivas e opor-
tunidades para o se-
tor após a pandemia.

Agropecuária é único setor da economia 
com crescimento na pandemia, diz IBGE
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 IQUATRO PATAS

Amigos de estimação 
ou membros da família?

SEU PET NO ILUSTRADO 

A vida em quarentena 
por causa do novo coro-
navírus não está fácil para 
ninguém. E não é diferente 
para os pets. Com seus 
tutores fazendo home of-
fice, cuidando da casa e 
da educação dos filhos, 
fica difícil dividir atenção 
com eles.

Após três anos juntos, a 
especialista em Marketing 
Karoline Kawamura e o 
marido decidiram adotar 
um cãozinho. Uma amiga 
do casal havia resgatado 
um, que estava em um bu-
raco próximo ao shopping 
Plaza Sul, em São Paulo. 
“Mas ela não podia ficar 
com ele porque mora fora 
do Brasil e estava só de 
visita. Fomos num sábado 
conhecer, no dia 21 de 
dezembro, então, ganha-
mos um presente de Natal 
adiantado. Ele veio bem 
magrinho e desnutrido, 
com cerca de um ano e 
pouco de idade. Mas hoje, 
depois de quase cinco 
meses com a gente, ele já 
está bem melhor”, relata.

Antes da pandemia do 
novo coronavírus, Mocha 
estava passando por trei-
namento positivo presen-

O ser humano sempre 
teve uma relação de pro-
ximidade com os animais. 
Essa afinidade começou 
ainda quando habitávamos 
cavernas e se estreitou ao 
longo do desenvolvimento da 
humanidade. E hoje é comum 
nos referirmos aos nossos 
queridos de quatro patas 
como ‘meu filhinho’, ‘meu 
irmão’ e tantos outros termos 
carinhosos que demonstram 
que mais do que nunca, o 
cão e o gato deixaram de 
ser apenas um bichinho de 
estimação e ganharam status 
de membro da família.

PARCERIA
E quando conversamos com 

os tutores sobre a relação com 
seus cães e gatos a resposta 
sempre é muito similar: “é 
meu companheiro”, “minha 
sombra”, “me faz companhia”. 
Inconvenientes como limpar a 
sujeira, dar banho, pagar a con-
ta do veterinário e tantos outros 
cuidados exigidos para garantir 
a boa saúde do animalzinho, 
nem são lembrados.

O que vale é o amor incon-
dicional recebido.

 A SABEDORIA DE ZEUS

Zeus, o Schnauzer, completa em agosto 20 anos. 
Sim, ele tem um longa história de amor com sua 
tutora Karina Hirata Coelho. Com todos esses anos 
vividos da melhor forma, Zeus adquiriu a sabedoria 
dos idosos, que é a paciência. Um pouco ranzinza, 
ele ainda ama passear e sentir a brisa do Bosque Ui-
rapuru. Todos da família Hirata Coelho parabenizam 
Zeus por seus anos de amor e dedicação.

DICAS

VOCÊ SABIA?
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu em 

2019, que condomínios não podem restringir, de 
forma genérica, que moradores tenham animais 
domésticos de estimação, como cães e gatos, em 
apartamentos. Pelo entendimento da Terceira Turma 
do tribunal, que julgou um caso sobre o tema, as 
convenções só podem fazer restrição quando os 
bichos apresentarem risco à segurança, higiene ou 
à saúde dos demais moradores. 

ALERGIA?

Seu pet está se coçando mais do que o normal? 
Esse pode ser um sinal de que algo está errado! A 
coceira excessiva pode ter várias causas associadas, 
as principais são as alergias e os diferentes tipos de 
sarnas. Como diferenciá-las? Um dos métodos de 
diagnóstico utilizado é o raspado de pele, consiste 
em um simples exame, rápido e indolor, o resultado é 
visto na hora, e possibilita o melhor tratamento para 
seu animalzinho, deixando-o livre para brincar e curtir 
o dia. Essa é a dica dos profissionais da  CliniPet. 

cial. “O Mocha veio da rua 
e era um cão medroso com 
pessoas e cachorros. No 
começo, achamos que era 
ansiedade de separação, 
mas na realidade é mais 
a questão de não ficar 
sozinho. Então, busca-
mos o adestramento para 
resolver essas questões, 
já que queremos que ele 
socialize com as famílias. 
E eu e o meu marido tra-
balhamos fora e ele tinha 
que se acostumar a ficar 
mais tempo só”, afirma 
Karoline.

Com a quarentena, Mo-
cha fica mais tempo com 

seus tutores, o que tecni-
camente poderia aliviar 
seu sofrimento. “A maior 
missão do adestramen-
to positivo é promover o 
bem-estar e a qualidade 
de vida aos cães. Uma 
preocupação que tenho 
passado aos alunos é que 
os cães estão passando 
muito mais tempo junto 
deles do que normalmente. 
Quando as pessoas ficam 
horas trabalhando, existe 
uma outra dinâmica nas 
casas. Então, é importante 
criar uma rotina, dentro 
do possível, em que o cão 
também tenha momentos 

de independência e que 
fique bem sozinho em al-
gum cômodo para não 
desenvolver problemas 
futuros como ansiedade 
por separação quando a 
vida voltar ao normal”, 
avalia o adestrador com-
portamentalista Thiago 
Barbieri, fundador da Cão-
centrado Adestramento e 
Comportamento Animal.

Para lidar melhor com seu pet em tempos de quarentena, o adestrador 
Thiago Barbieri deu algumas dicas valiosas:

- Crie uma rotina, dentro do possível: momentos de independência são importantes 
para os cães.

- Prepare um cômodo para que o pet fique bem sozinho, assim, ele não desen-
volve ansiedade por separação no futuro, quando não tiver mais a - presença das 
pessoas o tempo todo.

- Se você tem um filhote, aproveite para fazer o processo para que ele se habitue 
com sons, manipulações, escovação, criando associações positivas nessas situa-
ções. Assim, não perderão a fase principal de socialização deste filhote.

- Se o seu cão já é adulto, aproveite o tempo com ele para observar os comporta-
mentos naturais dele. Passe um tempo de qualidade com o pet, crie atividades de 
brincadeiras, estimule que ele use os sentidos, lembrando que os cães “enxergam” 
o mundo através do olfato. Então treinos e brincadeiras de faro são ótimas opções 
para ele gastar energia sozinho. 

Veja dicas de como seguir uma rotina 
do seu pet em tempo de quarentena

QUATRO PATAS
É o caso da bióloga e em-

presária Angélica Dayane 
Trujilo, 30 anos, que desde 
pequena sempre teve  um 
companheiro de quatro pa-
tas. “Já tive gato, coelho e 
cachorro”, conta entre risos. 

Agora os amores são um 
casal de Spitz Alemão: Jack 
e Amora. 

O primeiro a chegar há 
quatro anos foi Jack. “Meu 
marido estudava na época e 
ele veio para me fazer com-
panhia. Depois, com o tempo 
pegamos a Amora para fazer 
companhia para o Jack, pois 
ele ficava muito sozinho em 
casa”, contou Angélica.

ESCOLHA
A escolha da raça levou a 

fidelidade, o tamanho e a leal-
dade em consideração. “Eles 
são muito amorosos e fiéis. São 
meus companheiros mesmo. 
Se levanto duas vezes a noite 
para ir ao banheiro, eles vão 
também. Se eu chegar em casa 
cinco vezes ao dia, em todas as 
vezes a alegria em me receber 
é a mesma”, explicou.

PELUDOS
E esse privilégio também é 

da corretora de imóveis Rosana 
Gimenez Martins, 54 anos. 
Atualmente ela e o marido 
dividem a casa com três amigos 
peludos: Thor, Mel e Fiona 
uma Shar-pei que há cerca de 
três anos chegou para mudar 
a rotina dela e o marido e um 
papapaio.

“Quando ganhamos a Fio-
na, ela tinha um problema 
no olho que foi corrigido com 
cirurgia plástica. Interrompi 
um tratamento que fazia na 
época em Cascavel para dar 

A vida em quarentena por causa do novo coronavírus não 
está fácil para ninguém. E não é diferente para os pets

- Crie uma rotina, dentro do possível: momentos de independência são importantes 

- Prepare um cômodo para que o pet fique bem sozinho, assim, ele não desen-

- Se você tem um filhote, aproveite para fazer o processo para que ele se habitue 

- Se o seu cão já é adulto, aproveite o tempo com ele para observar os comporta-

Angélica Trujilo, Amora e Jack: companheirismo em todos os momentos

Os animais foram escolhidos por características como 
serem fieis e companheiros

prioridade para ela. Quando 
a Fiona chegou em casa, ela 
corria para todos os lados, feliz. 
Agora ela enxargava”, relatou 
Rosana. 

CUIDADOS
O Shar-pei tem como ca-

racterística da raça o excesso 
de pele e acaba formando 
muitas dobras, que exigem 
cuidados redobrados. No 
início a cadela tinha que to-
mar banhos a cada dois dias. 
“Meu marido levava para o 
banheiro, dava o banho e eu 
a secava. Usava o secador. 
Nunca fiz isso no meu cabelo, 
mas a deixava sequinha por 
causa dos problemas de pele 
que ela tinha. Agora está 
saudável e linda”, relata.

FIDELIDADE
Igual Angélica, Rosana 

sempre teve animais de esti-
mação. E atualmente, o trio 
da corretora ganhou uma 
importância a mais após o 
casamento e mudança dos 
filhos. “Os meus cachorros 
são os meus companheiros 
e estão comigo em todo o 
lugar”, contou.

E enfatiza: “A minha casa 
cheira a cachorro? Sim. Tem 
pelo no sofá? Tem. E também 
tem cachorro deitado comigo 
na cama. Eles têm acesso livre a 
toda a cada. Dois deles dormem 
comigo, mas todos são sombras. 
Onde eu ou meu esposo está, 
eles também estão”, contou. 
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Carro desce a Av. Paraná 
e colide em semáforo

Umuarama – Um Jeep Renegade que estava 
estacionado na avenida Paraná acabou descendo 
e colidindo com um semáforo no cruzamento com 
a avenida Flórida. O acidente foi no fim da manhã 
deste sábado. No veículo estavam dois passageiros, 
mãe e filho, e apesar do susto, não ficaram feridos. 
A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram até o 
local para controlar o trânsito.

No Dia da Conscienti-
zação Contra a Obesidade 
Mórbida Infantil, lembrada 
nesta quarta-feira (03), a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
alerta sobre os riscos do 
problema. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde, 
este é considerado um dos 
principais desafios para o 
século XXI.

Dados divulgados pela 
Organização Internacional 
World Obesity, aponta que 
atualmente cerca de 158 
milhões de crianças e ado-
lescentes entre 5 e 19 anos 
convivem com o excesso de 
peso, e esse número deve 
aumentar para 254 milhões 
em 2030 em todo o mundo.

No Paraná, em 2019, da-
dos do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (Sis-
van), já indicavam que três 
em cada dez crianças entre 5 
a 9 anos atendidas nas Unida-
des de Saúde apresentaram 
excesso de peso. E que 15% 
deste grupo estavam obesas. 
Entre as crianças menores de 
5 anos, 13,1% apresentaram 
excesso de peso.

A obesidade é um proble-
ma de saúde grave que deve 
ser tratada com seriedade, 
principalmente na população 
infantil, afirma o secretário 
de Estado da Saúde, Beto 
Preto. Segundo ele, trata-
mento requer uma mudança 

No Paraná, em 2019, dados do Sisvan já indicavam que 
três em cada dez crianças entre 5 a 9 anos atendidas nas 
Unidades de Saúde apresentaram excesso de peso (Marcello 
Casal Jr. Agência Brasil)

Umuarama – A Guarda Municipal apreendeu 
24,8 quilos de maconha na estação rodoviária de 
Umuarama no início da noite desta sexta-feira (5), em 
Umuarama. Uma mulher foi detida e encaminhada 
juntamente com a droga para a delegacia da Polícia 
Civil. Segundo a GM, a mulher foi abordada às 
18h13 após a suspeita desembarcar de um ônibus 
proveniente do Mato Grosso do Sul. Ela estava 
com duas malas que aparentavam ser muito pe-
sadas, segundo a GM. Quando foi feita a vistoria, 
encontraram a droga.

MACONHA NA RODOVIÁRIA

Dados de 2019 do Sisvan mostram que 
das crianças paranaenses menores de seis 
meses apenas 58% estavam em aleitamento 
materno exclusivo, e dos seis aos 23 meses 
a prevalência do aleitamento materno caiu 
para 49%.

Das crianças de seis a 23 meses, 55% 
consumiram alimentos ultraprocessados 
e 37% bebidas adoçadas no dia anterior à 
avaliação. Entre as crianças de 5 a 9 anos 
avaliadas, 53% haviam consumido macarrão 
instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoi-
to salgado, 76% consumiram bebidas adoça-
das e 67% consumiram biscoitos recheados, 
doces ou guloseimas no dia anterior. Ainda, 
53% dessas crianças possuíam o hábito de 
fazer refeições em frente à televisão.

ALIMENTAÇÃO

no estilo de vida, nos hábitos 
alimentares e a inclusão de 
atividade física, além de com-
portamentos frente à comida 
de toda a família.

“As crianças com obesi-
dade têm grandes chances 
de se tornar adultos obesos 
e desenvolver diversas doen-
ças crônicas como hiperten-
são, diabetes, infarto, entre 
outras”, diz o secretário. “As 
causas da obesidade são in-
fluenciadas por um conjunto 
de fatores relacionados ao 
estilo de vida da população. 
Devemos priorizar para nos-
sas crianças uma alimenta-
ção saudável sempre aliando 
com à pratica de atividades 
físicas”, alerta.

Cristina Klobukoski, 
nutricionista da Divisão de 
Promoção da Alimentação 
Saudável e Atividade Física 
da Secretaria, explica que as 
dietas restritivas prejudicam 
o crescimento e o desenvolvi-
mento da criança.

Segundo ela, esse tipo de 
dieta, além de aumentar a 
fome, reduz o metabolismo e 
pode fazer com que a criança 
perca a noção de fome e 
saciedade, aumentando a ob-
sessão por comer e o comer 
emocional, além de propor-
cionar sentimentos negativos 
em relação à comida, como 
culpa e ansiedade, e pode ge-
rar transtornos alimentares.

Colisão frontal resulta em um 
morto e um ferido próximo 
a Serra dos Dourados

Umuarama – Uma 
violenta colisão frontal 
envolvendo um Chevro-
let Classic prata e um 
Ford Escort vermelho 
deixou uma pessoa morta 
e outra com ferimentos 
graves, na PR-580, na 
entrada do distrito de 
Serra dos Dourados, em 
Umuarama, no início da 
noite desta sexta-feira 
(5). Chovia no momento 
do acidente.

Segundo a Polícia 
Rodoviária Estadual de 

Cruzeiro do Oeste, o con-
dutor do Escort, Valter 
Correa, de 69 anos, mor-
reu ainda no local. Seu 
corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama. Já o 
condutor do Classic, An-
tonio Marcos Ladera, 48 
anos, foi socorrido pelos 
bombeiros e encaminha-
do ao hospital de plantão.

As causas do acidente 
serão investigadas pela 
Polícia Civil e também 
pela PRE.

Após desacordo com travesti, 
homem perde R$ 1,6 mil

Umuarama – Um ho-
mem de 35 anos levou 
um prejuízo de R$ 1,6 
mil após um suposto 
desacordo comerciante 
com uma travesti, na 
avenida Paraná, na área 
central de Umuarama, 
durante a madrugada 
deste sábado, segundo 
a Polícia Militar.

Segundo a PM, a ví-
tima abordou a equipe 
durante patrulhamento 
na avenida Paraná, con-
tando que estaria para-
da em seu carro Ford 
Focus branco quando 
um travesti com cerca 

de 1,9 metro de altura 
e usando roupas femi-
ninas provocantes teria 
entrado em seu carro 
pela porta do passagei-
ro, desligado o carro, 
pego a chave do contato 
e disse ter um assalto, 
onde teria pedido o di-
nheiro da vítima.

Ainda segundo a Po-
lícia Militar, a vítima se 
sentiu coagida e entrou 
R$ 1.6 mil que tinha na 
carteira. Após a travesti 
teria fugido a pé. Ron-
das foram realizadas, 
mas os policiais não 
encontraram a travesti. 
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Reprogramando as 
coisas

Assim que foi confir-
mada a pandemia do novo 
coronavírus, Lucas Lucco 
cancelou sua agenda de 
shows para este ano e 
demitiu cerca de 20 fun-
cionários. O cantor expli-
cou que sem os shows, ele 
não conseguiria manter a 
equipe, mas que pretende 
contrata-los novamente 
no início de 2021, ou an-
tes, caso a atual situa-
ção mude. E mais, Lucas 
Lucco pretende gravar 
DVD no final do ano e 
arrecadar doações para 
as famílias afetadas pela 
Covid-19.

Morando juntos
Isabella Santoni e Caio 

Vaz estão dividindo o mes-
mo teto. Bem humorada, a 
atriz mostrou a sua nova 
casa aos seus seguidores 
nas redes sociais.

Fazendo 
aniversário

Daniel Cady, marido de 
Ivete Sangalo, comemorou 
mais um aniversário e foi 
muito festejado nas redes 
sociais. A cantora fez ques-
tão de postar declarações 
de amor. “Meu par! Não 
somos metades um do ou-
tro, somos inteiros. Nosso 
mundo é gigante! O que 
construímos juntos é gigan-
te”, escreveu Veveta.

Não desperdice seu tempo pensando 
no que passou. Viva o presente da me-
lhor maneira possível, equilibrando as 
energias de maneira a usufruir o que 
há de mais construtivo na existência.

Aproveite e intensifique seus negó-
cios. Faça contatos com pessoas 
que normalmente considera “di-
fícil”, pois os resultados poderão 
ser muito positivos. Vá em frente.

Sua família poderá lhe dar o apoio 
que tanto busca, justamente porque 
com eles tende a se mostrar como é, 
transparente, a não retesar suas emo-
ções e deixar fluir o que o aborrece.

Um encontro inesperado no trabalho 
poderá gerar um movimento amoroso 
em sua rotina, o que vai lhe fazer 
muito bem. Aproveite os momentos 
de folga para fazer algo de que gosta.

Vai querer o novo, o não explorado à 
exaustão, o que pode ser testado e 
experimentado. Tende a estar mais 
aberto, falante e participativo. Bom 
para o contato com todo tipo de gente.

Vai estar à disposição das pessoas, 
sempre pronto a ajudar, a estender 
a mão, a trazer uma palavra de 
consolo e animação nos momentos 
tensos, levantando o astral de todos.

O momento o leva a um dinamismo 
espetacular. É um tempo em que 
vai ousar. Não terá vergonha de se 
expor e nem mostrar seus talentos. 
Vai mostrar ao que veio, onde estiver.

Tende a querer saber de tudo que 
acontece culturalmente. Tende a se 
interessar por uma linguagem ino-
vadora e a atitudes que contenham 
algo que as diferencie das demais.

Tudo agora será possível, tendo 
em vista as muitas portas que se 
abrem em sua direção. Aproveite 
os bons contatos, os amigos e co-
nhecidos. Boa semana para você!

Poderá se manter fechado, aparente-
mente risonho e simpático, mas não 
permitirá que as pessoas penetrem 
em seu íntimo, se fechando aos que 
estiverem mais afoitos e curiosos.

Não conseguirá agir como gosta-
ria e vai lhe dar uma sensação de 
impotência. Isso poderá ser visível 
e desconfortável, levando-o a um 
comportamento mais fechado.

Procure enxergar o outro, seu 
parceiro, com um pouco mais de 
humanidade e perceber que ele, 
tal como você, também falha. Só 
assim vocês serão mais felizes.

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45, 
na Globo

Keyla tenta despistar Dóris. Anderson fica frus-
trado com a imposição de Tina. Tato avisa a Keyla 
que Deco lhe mandou um e-mail. Julinho ameaça 
acabar com o romance de Josefina e Roney. Fio su-
gere que Tato compre um celular para Keyla. Benê 
questiona Ellen sobre Jota. Bóris critica Edgar por 
ceder às exigências de Mitsuko. Os alunos testam o 
aplicativo de Ellen e Jota. Moqueca incentiva Ander-
son a proibir Tina de fazer seu vídeo. Lica discute 
com Edgar, que ameaça tirá-la do colégio. Keyla es-
creve um e-mail contando toda a verdade para Deco.
 

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 
Diara e Wolfgang são surpreendidos por um ca-

pataz. Peter conta sobre o estado de Joaquim para 
Amália. Libério invade a casa de Sebastião e Cecília 
se desespera. Madre Assunção e as freiras procu-
ram por Amália. Tibiriçá anuncia que Piatã deve 
se tornar Pajé. Narcisa orienta Leopoldina a ficar 
perto de Dom Pedro. Domitila decide ir à cerimônia 
do beija-mão e Dom Pedro se incomoda. Joaquim 
fala para Bonifácio que acredita que foi Thomas 
quem disparou contra ele. Elvira enfrenta Thomas.
 

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 
Eliza afirma a Jonatas que o relacionamento dos 

dois prejudica seu desempenho no concurso. Débora 
se encanta por Fabinho. Fabinho pede desculpas a 
Jonatas na frente dos executivos da empresa. Eliza 
incentiva Arthur a reconquistar Carolina. Arthur mar-
ca a reversão de sua vasectomia para tentar impres-
sionar Carolina. Jacaré conta a Lili que se tornou um 
bandido por causa de Sofia. Leila aceita as desculpas 
de Fabinho, mas garante que não quer mais vê-lo. 
Aparecida coloca Eliza frente a frente com Jonatas.
 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 

SBT
Hugo e Eric praticam bullying com Bento ao ver o 

menino com suas pernas robóticas. Luisa pede demis-
são do escritório de Glória. A polícia encontra Roger, 
mas ele consegue escapar. Guilherme retorna de via-
gem e vai encontrar seus amigos no colégio. Gleyce e 
Arlete suspeitam que Roger possa ter roubado dinheiro 
da conta do CLP. Os jurados deliberam para escolher 
os papéis dos alunos para o musical de fim de ano. 
Mirela sugere para Helô que os alunos do ensino médio 
também façam uma apresentação. Glória pede que 
Ruth confie em Pendleton, e conta que ele é seu filho.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo 
Quinzé convida Deborah para sair, e Dagmar sente 

ciúmes. Amália conversa com Rafael na delegacia. 
Griselda propõe comprar um novo restaurante para 
Renê. Antenor se matricula nas aulas de Alexan-
dre, e Patrícia estranha. Celina pede para Danielle 
continuar cuidando de Pedro Jorge. Tereza Cristina 
manda Crô dispensar os empregados para receber 
Pereirinha. Pereirinha e Enzo descobrem que o te-
souro do chinês foi encontrado. Teodora se deses-
pera ao ver que a caixa com as miniaturas não está 
mais em seu armário. Renê procura Tereza Cristina.
 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Manuela não se sente bem e liga para Ofélio para 
saber se está tudo bem com Isabela. Isabela fica irri-
tada ao ver que Regina trancou a passagem secreta. 
Sabrina chama Mateus para andar de bicicleta. A 
garota cai e o Mateus lhe ajuda. Mesmo com o mesmo 
vestido, Nina e Fiorina continuam amigas e riem da 
situação. Téo e Manuela vão até o apartamento dos 
Vaz e juntos pensam num plano para ajudar Isabe-
la. Regina leva um lanche para Rebeca no hospital.

Em cena
Caco Ciocler é um dos astros da série “Unidade Básica”, que 

está sendo mostrada pelo canal pago Universal. O ator apare-
ce na pele de um médico que trabalha num hospital público, 
na periferia de uma grande cidade. E mais, na novela “Novo 
Mundo”, que está sendo reprisada pela Globo, Ciocler também 
aparece na pele de um médico, o Dr. Peter. Vale a pena conferir. 

Os confinados
O elenco da nova edição do “A Fazenda” está fechado; 

foram escolhidos os 20 participantes da atração, cuja 
estreia está prevista para setembro, na tela da Record. 
Segundo a emissora, serão tomados todos os cuidados 
preventivos ao novo coronavírus. 

Cabelo cacheado
Juliana Paes está com os cabelos cacheados, seu natu-

ral, e já disse que pretende assumi-los definitivamente. E, 
mais a sua esperança é que o novo visual possa ser usado 
em seu próximo trabalho como atriz. 

1) Em “Cine Hollyúdi”, 
Matheus Nachtergaele 
viveu o Olegário. Qual 
desses cargos públicos 
o personagem exercia? 
a) Vereador
b) Prefeito
c) Delegado
d) Deputado Federal 

2) Em qual novela a 
atriz Vera Fischer viveu a personagem 
Jocasta?
a) “Brilhante”
b) “Mandala”
c) “Coração Alado”
d) “Laços de Família”

3) Como se chamava o personagem de Victor Fasano 
em “Cara ou Coroa”?
a) Rubens
b) Miguel
c) Gabriel
d) Gustavo

4) Qual desses cantores gravou a música “A Praça”, 
grande sucesso na década de 60?
a) Roberto Carlos
b) Ed Carlos
c) Ronnie Von
d) Vanderléa

5) Como se chamava o personagem de Tatu Gabus na 
novela “Uga Uga”?
a) Alexandre
b) Anísio
c) Beterreba
d) Anacleto

(Respostas: 1-b / 2-b / 3-b / 4-c / 5-b)

O grande ator Otávio Müller foi confirmado no elenco 
da novela “Um Lugar Ao Sol”, que vem sendo escrita 
por Lícia Manzo para suceder “Amor de Mãe”. Neste 
novo trabalho, Müller interpretará um ator/dublador. 
Por enquanto, sem data para o início das gravações.

Só falta confirmar
Fofoqueiros do bem contam que o repórter Márcio 

Canuto estaria na mira da Band. A ideia de aproveitar 
o talento de Canuto como animador aos domingos teria 
sido de José Luiz Datena e a cúpula da emissora viu com 
bons olhos essa possibilidade. As negociações estão em 
andamento. Para lembrar, entre outros, Márcio Canuto 
fez muito sucesso nas coberturas de Carnaval da Globo. 

Escalado
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Maio teve maior volume de projetos
aprovados para obras dos últimos 6 anos

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

Para mais informações acesse unipar.br/pesquisa ou ligue no (44) 3621-2849

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Evento, que será virtual, está agendado para o final de outubro; Unipar tem cerca de 500 
estudantes em projetos de pesquisa

A Diretoria Executiva de 
Gestão da Pesquisa e 

Pós-Graduação da Unipar 
decidiu manter no calendário 
um dos seus mais importantes 
e tradicionais eventos: o 
Encontro Anual de Iniciação 
Científica, que chega à 19ª 
edição.

Considerando a grave 
situação de pandemia e 
atendendo à recomendação 
feita pelo Ministério da Saúde, 
para que eventos físicos que 
reúnam grande número de 
pessoas sejam cancelados ou 
adiados, o Encontro, desta vez, 
será virtual.

As inscrições estão abertas. 
A comissão organizadora 
aceitará resumos expandidos 
resultantes de atividades de 
pesquisa e estudos de todas as 
áreas de conhecimento, que 
serão apresentados no formato 
de pôster-vídeo e/ou webinar 
(live).

Poderão ser submetidos para 
análise resultados de pesquisas 
bibliográficas, documentais, 

Unipar abre inscrições para o 19º Encontro Anual
EAD/CONNECT

Com a transmissão de 
palestras informativas 

ao vivo e abertas 
à comunidade, 
a Universidade 
Paranaense, via 

Diretoria de Gestão de 
Educação a Distância, 

promove nesta semana 
o EAD Connect. Começa 
amanhã, 8, e segue até 
quarta, 10. Ministradas 

por profissionais 
conceituados, os 
temas são bem 
atuais: Relações 

trabalhistas, empresas 
e empregados: antes 

e pós-pandemia; 
Exercício físico em 

época de pandemia; e 
Contabilidade pública: 
um serviço em prol da 

transparência. 
Inscrição pelo link

 https://bit.ly/3gT57id

Cenário atual

Programas
A Unipar oferece seis programas de iniciação científica, 

dois com auxílio financeiro de custos. São eles: Programa 
de Iniciação Científica (PIC); Programa de Iniciação 

Científica da Educação a Distância (PIC-EAD); Programa de 
Iniciação Científica da Pós-Graduação (PIC-PG); Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC); 
Programa Externo de Bolsa de Iniciação Científica (PEBIC) 
CNPq e Fundação Araucária; e Programa Externo de Bolsa 
de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PEBIC-EM).

de campo, de laboratório, 
entre outras, avisa a diretora, 
professora Evellyn Wietzikoski.

Segundo ela, é fundamental 
manter o evento, mesmo que 
de forma remota, para dar 
chance aos alunos da iniciação 
científica a apresentarem seus 
trabalhos. “Nosso evento é 
sempre muito empolgante e os 
alunos se sentem valorizados”, 
destaca, lembrando que o 
Encontro do ano passado teve 
mais de mil trabalhos expostos.

Em seus 200 projetos de 
pesquisa científica, a Unipar 
abre espaço de participação 
para mais de 500 estudantes, 
de todos os seus cursos 
de graduação (presencial, 
semipresencial e a distância) e 
de pós-graduação. “Fazer parte 
de um projeto de pesquisa é 
investir em conhecimento e ao 
mesmo tempo enriquecer o 
currículo”, afirma.

Professora Evellyn: Manter o evento é 
importante para a valorização dos trabalhos 
dos estudantes dos programas de pesquisa

Umuarama - Em tempos 
de crise por todo o país, 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus, a 
economia de Umuarama 
continua dando sinais de 
recuperação. Desta vez, a 
boa notícia vem do setor 
de construção civil. Pelo 
quinto mês consecutivo, 
a Diretoria de Planeja-
mento Urbano registrou 
crescimento no índice de 
aprovação de projetos para 
novas obras.

O relatório mensal, divul-
gado nesta quinta-feira, 4, 
aponta a liberação de mais 
de 25 mil m² de obras para 
construção durante o mês de 
maio. O secretário designa-
do de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação do município, 
Nélio Guazzelli, ressalta que 
em termos comparativos este 
foi o melhor desempenho 
mensal do ano.

“Além disso, maio apre-
sentou o maior volume 
de projetos para o mês 
nos últimos seis anos. Só 
tivemos números melhores 
em 2014. É importante ana-
lisar, ainda, que a libera-
ção de projetos segue uma 
tendência de alta desde 
fevereiro desse ano, em 
plena pandemia”, analisou.

Para o prefeito Celso 
Pozzobom, a evolução da 
construção civil reforça a 
sensação de que a econo-
mia está reagindo ao baque 
provocado pelo complicado 
momento vivido na área de 

saúde. “Tivemos desace-
leração da atividade eco-
nômica em vários setores, 
especialmente no comércio. 
Mas as poucos as restrições 
estão sendo aliviadas, com 
o apoio da população às 
recomendações e cuidados 
preventivos à Covid-19, e a 
recuperação vai ganhando 

força”, comentou.
A construção civil im-

pulsiona vários setores 
correlacionados, segundo 
Pozzobom. Ele se refere ao 
comércio de materiais de 
construção, acabamentos, 
tintas, decoração, elétrica 
e hidráulica, móveis e ele-
trodomésticos e também 

o setor imobiliário. “Tudo 
faz parte da cadeia. As 
obras aquecem a economia 
e confirmam a confiança 
dos investidores, empreen-
dedores e da população 
em geral, que aposta na 
construção de moradias e 
prédios comerciais para 
venda, locação e habita-

ção”, completou.
Em maio a Prefeitura 

aprovou 25.028,93 m² de 
projetos. Depois de um bom 
volume em janeiro (22,7 mil 
m²), a cidade sentiu os efei-
tos da crise em fevereiro 
(quando foram liberados 
9,6 mil²), mas iniciou a 
reação a partir de março, 

mantendo tendência de 
crescimento até agora. Na 
média anual (19.342,28 m²), 
o volume já se aproxima do 
registrado nos últimos três 
anos – entre 19,5 e 20,8 mil 
m² – e, mantendo o ritmo, a 
construção civil contribuirá 
sobremaneira para a recu-
peração da economia.

Apesar da pandemia, número de obras se mantém em Umuarama 
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TRABALHOS PROIBIDOS 
A OIT classifica como proibidas 

para menores de 18 anos as seguin-
tes ocupações:

– Todas as formas de escravidão 
ou práticas análogas à escravidão, 
como venda e tráfico de crianças, 
trabalho forçado ou compulsório, 
recrutamento forçado ou obriga-
tório de crianças para conflitos 
armados;

– Utilização e oferta de criança 
para prostituição, produção de por-
nografia ou atuações pornográficas;

– Utilização, recrutamento e 
oferta de criança para atividades 
ilícitas, particularmente para a pro-

dução e tráfico de entorpecentes; e
– Trabalhos que possam prejudi-

car a saúde, a segurança e a moral 
da criança.

“Especificamente na região de 
Umuarama, a sociedade precisa se 
conscientizar e ajudar a combater 
o trabalho infantil em setores como 
a prostituição, o tráfico de drogas, 
o trabalho doméstico forçado e o 
comércio ambulante noite adentro, 
com crianças expostas a vários 
riscos. Se presenciar ou souber de 
algum caso, denuncie. Disque 100 
ou avise as autoridades policiais”, 
completa Uiliam Drohson.

editoria@ilustrado.com.br

Covid-19 dificulta, mas conscientização
sobre o trabalho infantil deve continuar

 IUMUARAMA
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Umuarama - Doze de 
junho é o Dia Mundial Con-
tra o Trabalho Infantil. 
Neste ano, não será possí-
vel à equipe da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social realizar palestras 
e trabalhos que envolvam 
público, por conta das 
restrições impostas pelo 
combate à pandemia da 
Covid-19 – especialmente 
quanto às aglomerações. 
Mesmo assim, algumas 
ações pretendem levar o 
tema à reflexão, dada a 
importância de enfrentar 
o trabalho infantil para ga-
rantir um desenvolvimento 
mais íntegro e saudável às 
crianças e adolescentes.

Camisetas foram distri-
buídas para as equipes da 
Assistência Social e outros 
setores da municipalidade 
para divulgar os eixos da 
campanha, que neste ano 
alerta para o risco de cres-
cimento da exploração do 
trabalho infantil motivado 
pelos impactos da pande-
mia. O slogan da campanha 
é “Covid-19: agora mais 
do que nunca, protejam 
crianças e adolescentes do 
trabalho infantil”.

O objetivo é conscienti-
zar a sociedade e o Estado 
sobre a necessidade de 
maior proteção às crianças, 
com medidas de prevenção 

e combate ao trabalho in-
fantil, em especial diante 
da vulnerabilidade socioe-
conômica resultante da 
crise provocada pelo novo 
coronavírus.

“Durante o mês de junho 
costumamos realizar pa-
lestras e orientações para 
crianças, adolescentes e 
responsáveis, em entidades 
de atendimento, escolas e 
outros locais”, disse o coor-
denador do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) em Umua-
rama, Uilian Henrique da 
Silva Drohson. “Mas neste 
ano, contamos com o apoio 
da imprensa e dos meios di-
gitais para conscientizar a 
população sobre os proble-
mas do trabalho infantil”, 
conclamou.

O trabalho infant i l 
doméstico ainda levanta 
muitas dúvidas, “Existe 
uma diferença entre a ta-
refa doméstica, quando a 
criança executa atividades 
simples como guardar brin-
quedos e arrumar o próprio 
quarto e contribuem para 
o seu desenvolvimento, e 
o trabalho infantil domés-
tico – quando os pais ou 
responsáveis transferem 
à criança os seus deveres, 
levando-a a fazer serviços 
incompatíveis com o seu 
desenvolvimento físico e 

mental, impedindo-a de 
estudar, brincar e conviver 
com pessoas da sua faixa 
etária”, esclarece.

As ações de combate 
a exploração do trabalho 
infantil são realizadas de 
forma contínua durante 
todo a ano. O PETI constitui 
um conjunto de ações que 
visam retirar crianças e 
adolescentes menores de 
16 anos do trabalho pre-
coce, exceto na condição 
de aprendiz (a partir de 14 
anos). O programa, além 
de assegurar transferência 
direta de renda às famílias 
de baixa renda, oferece 
a inclusão das crianças 
e dos jovens em serviços 
de orientação e acompa-
nhamento. A frequência à 
escola também é exigida.

Em tempos normais, o 
programa se desenvolve 
de forma inclusiva, enca-
minhando crianças e ado-
lescentes para serviços 
públicos e privados que 
fomentem seu desenvolvi-
mento pessoal, educacional 
e, no momento adequado, 
profissional. O serviço é 
alocado na Secretaria de 
Assistência Social e mais 
informações podem ser obti-
das pelo telefone 3906-1020.

LEGISLAÇÃO
O  c o o r d e n a d o r  d o 

PETI,  Uilian Drohson, 
lembra que a questão é 
amparada inclusive pela 
Constituição, que em seu 
artigo 7º (“São direitos 
dos trabalhadores urba-
nos e rurais, além de ou-
tros que visem à melhoria 
de sua condição social”) 
traz no inciso XXXIII a 
“proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou in-
salubre a menores de 18 
e de qualquer trabalho a 
menores de 16 anos, salvo 
na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos”.

Convenções da OIT (Or-

ganização Internacional do 
Trabalho) também versam 
sobre a idade mínima de 
admissão ao emprego e ao 
trabalho. “Um dos métodos 
mais eficazes para garantir 
que as crianças não co-
mecem a trabalhar muito 
jovens é definir a idade 
em que elas podem ser 
empregadas ou trabalhar 
de outra forma de maneira 
legal”, lembra a secretária 
municipal de Assistência 
Social, Izamara Amado de 
Moura.

As piores formas de 
trabalho infantil estão 

nas lavouras, onde peles 
delicadas queimam sob 
o sol forte; no sangue do 
boi recém-morto por um 
menino que não tem o 
peso da pata do animal; 
no pó silenciosamente 
letal dos fornos de carvão 
entrando em pulmões 
ainda não formados. Já 
foram relatados casos de 
adolescentes com a colu-
na tão fora do lugar, com 
uma deficiência severa 
antes da verdadeira idade 
de entrar no mercado 
de trabalho, já inválidos 
para toda a vida.

Umuarama - Algumas 
obras dos primeiros pro-
jetos do Programa Habita 
Umuarama, aprovados 
pelo Conselho Municipal 
de Habitação, estão pra-
ticamente concluídas. No 
momento, oito famílias 
estão edificando ou am-
pliando suas casas com 
kits de materiais de cons-
trução distribuídos pela 
Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Diretoria Mu-
nicipal de Habitação.

Das oito famílias aten-
didas inicialmente, três 
são no distrito de Santa 
Eliza e uma é de Lovat. As 
demais residem em Umua-
rama – uma no Parque 
Tarumã, outra no Parque 
Dom Pedro II, mais uma 
no Parque das Jabutica-
beiras e a última na Praça 
dos Xetá. Há ainda sete 
projetos pré-aprovados 
em fase final de análi-
se – restando apenas a 
aprovação do conselho. 
Na primeira licitação, a 
Prefeitura investiu R$ 257 
mil na aquisição de 20 kits 
de materiais.

C o n f o r m e  a  l e i 
4295 /2018 ,  o  Habi ta 
Umuarama foi implemen-
tado pelo prefeito Celso 
Pozzobom com a finalida-
de de disponibilizar kits 
de materiais de constru-
ção e acompanhamento 
técnico às famílias em 
vulnerabilidade social, 
com risco iminente e em 
situações insalubres, para 
edificação ou ampliação 
de suas casas, no âmbito 
da Política Municipal de 
Habitação.

“A família faz o cadas-
tro no setor de Habitação 
e apresenta os documen-
tos, que são analisados, 
juntados ao processo e 
encaminhados para a de-

Programa Habita Umuarama já atende 
oito famílias com kits de construção

liberação final do conse-
lho. A equipe técnica e os 
membros do conselho são 
extremamente rigorosos 
na análise, pois se trata 
de um recurso público 
voltado às famílias vulne-
ráveis”, explica Andréia 
Grazielle Honorato Cor-
rêa, Diretora de Habitação 
do município.

Com a aprovação do 
conselho, a família recebe 
o projeto para uma cons-
trução de 32 m² e um kit 
com os materiais neces-
sários. A mão de obra fica 
por conta dos beneficiá-
rios. A construção deverá 
conter um dormitório, 
um banheiro e uma sala/
cozinha e é isenta da taxa 
municipal. A ampliação 
também é limitada a 32 m².

A lei contempla famí-
lias em situação de ris-
co, privada de moradia 
por desastres naturais, 
perigo de desabamento 
devido a risco estrutural 
ou geológico e em razão 
de alta vulnerabilidade 
social, avaliada por pare-
cer social da Diretoria de 
Habitação comprovado 
por laudo da Defesa Civil.

“Buscamos, com esse 
programa, atender famí-
lias que vivem de forma 
precária em casas em 
situação de risco, com-
prometidas ou inadequa-
das. O município oferece 
os materiais, o projeto, 
isenção de taxas e o acom-
panhamento, enquanto a 
família se organiza para 
a construção”, disse o 
prefeito Celso Pozzobom.

Vizinhos, amigos e a 
comunidade tem se mo-
bilizado para auxiliar os 
beneficiários na constru-
ção, já que são pessoas 
carentes, de pouca ins-
trução e recursos, além 

CRITÉRIOS
Os critérios de adesão ao Habita 

Umuarama são renda familiar de 
até três salários mínimos (nacional 
vigente), propriedade regulariza-
da do imóvel para construção ou 
ampliação, inscrição no Cadastro 
Único e na Diretoria de Habitação; 
residência no município nos três 
anos anteriores e consecutivos ao 
requerimento; e não ter sido bene-
ficiado por programas habitacionais 
oficiais.

A diretoria fará o acompanha-

mento trimestral das condições de 
trabalho e renda das famílias bene-
ficiadas, vistoria da área para aferir 
adequação do terreno e supervisão 
técnica da fiscalização da obra, que 
tem prazo máximo de 12 meses para 
execução. Os materiais de cons-
trução serão liberados conforme o 
andamento da obra. A lei também 
define critérios para suspensão dos 
beneficiários (que poderá ter de res-
sarcir o município pelos materiais 
utilizados indevidamente).

Objetivo do programa é 
melhorar as condições de mo-
radias das famílias carentes

de idosos. “A finalidade é 
dar uma vida mais digna 
com uma moradia de qua-
lidade ou uma ampliação, 
que garante mais espaço 
e qualidade de vida para 
as famílias”, completou o 
prefeito.



 CHEVROL
ET                                    

OMEGA CD 
2007/2008

Completo, automatico, 
australiano, preto.  R$35.000,00. 
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, fl ex, completo. R$ 
24.500,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

ZAFIRA 
ELEGANCE 

04/05
Prata, completa. R$ 
24.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

FIAT                                         
FIAT TORO 

FREEDOM 19/19
Diesel, automatica, branca, 
39km R$ 102.000,00. 
Fone: (44) 3622-3292/ 
99976-0563.

STRADA HARD 
WORKING 1.4

13/13, branca, completo. 
R$ 26.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

UNO MILLE 
ECONOMIC 1.0

2008/2008, prata. R$ 
14.500,00. Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

FORD                                         
FIESTA HATCH 

11/11
Completo, preto. R$ 
19.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  9 9976-0563.

FIESTA HATCH 
2003/2004

Prata. R$ 15.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292 
/  9 9976-0563.

IMPORTAD
OS                                   

COROLLA XEI 
2018

Prata, placa de Umuarama, 
os 5 pneus novos. R$ 
81.900,00 sem troca. 
Fone: (44) 99976-0509 
Carlos

HONDA CIVIC LX 
2000/2000

Prata, câmbio mecânico. 
R$ 15.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

SW4 13/13
Branco, 7 lugares. R$ 
120.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 9 9976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   
GOL 1.6 99/2000
Verde, completo. R$ 
14.500,00. Fones: (44) 
3622 -3292 / 99976-0563.

PARATI 1.6  
2006/2006

Completa, preta. R$ 
18.000.00.Fones: (44) 
9 9977-2696 / 9 9901-1509.

PARATI 1.6  
2009/2010

Direção hidraulica, branca, 
4 portas. R$ 21.000.00.
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 9 9977-2696 
/ 9 9901-1509.

MOTOS                                        
BIZ +125 2010

Vermelha. R$ 6.300,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563.

DIVERSOS                                     
CADEIRA 
DE RODAS 

MOTORIZADA
Interesse em compra de 
cadeira de rodas motorizada 
usada, em bom estado 
de conservação. Contatar 
na Imobiliária Françolin 
Empreendimentos. Telefone: 
(44) 3623-1257

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
AMAROK 2.0 SE 4X4 DIESEL 18/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 109.900,00

COBALT 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00

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

EQUINOX PREMIER TURBO 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 124.900,00

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

MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 42.900,00

ONIX 1.4 LT 13/13 BRANCO COMPLETO R$ 33.900,00

ONIX 1.4 LTZ 17/18 CINZA COMPLETO R$ 47.900,00

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

S10 2.8 LTZ 4X4 DIESEL 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 144.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 147.900,00

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

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

TRACKER 1.4 LTZ TURBO 17/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 74.900,00

TRAILBLAZER LTZ 4X4 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 163.900,00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

DIVERSOS  

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

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

Envie seu currículo a  Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350

Pessoas com de�ciência (PCDs)
podem participar de processo 
seletivo!
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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.

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 com área total de 21.700 m² ótimo topografia, 
contém uma casa de madeira com aproximadamente 80 
m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso, 
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros 
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca, 
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar, 
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro 
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada 
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara 
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

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

Sobrado contendo 247.95m² de área construída, 
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo, 
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e 
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa 
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor 
R$ 1.200.000,00.

Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR  www.abdonecabreli.com.br

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso 
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada 
e eletricidade própria, pastagem reformada em março 
deste 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. 



Produção de veículos tem queda
de 84,4% em maio, diz Anfavea

 IMERCADO
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Residência R$ 1.500.000,00 
Resid. em alv. na Av. Flórida 
nº4505. Lote nº07, da quadra 

nº39, zona I. Área const. de 189,50m², e 
área total de 490m². Corretor Otávio

vendas

Residência R$ 180.000,00 
Resid. em alv. Rua Arlindo 
Libero da Silva, 2281, Pq. 

Bandeirantes. Área de total de 252m² 
e área const. de 53,12m², 2 quartos, 
sala, coz., bwc, área de serviço 
externa. Corretor Otávio.

vendas

Residência R$ 175.000,00 

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

vendas

sobrados: R$ 700.000,00 
Sobrado – Térreo - sala 
de estar, 01 escritório bwc, 

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

vendas

sobrados: R$ 420.000,00 
Sobrado em construção, 
Lote 1-B - Quadra 13, Jd. 

Colorado, com 01 suíte com sacada, 
01 quarto com sacada, 01 quarto 
simples, sala, cozinha, 02 B.W.C social 
e garagem coberta.

vendas

apartamentos: R$ 1.300.000,00 
Ed. San Pietro - apto 
602 - Rua Dr. Camargo 

Sendo: 3 suítes, bwc social, sala 
de estar/jantar, cozinha, sacada 
gourmet com churrasqueira, área 
de serviços. 2 vagas na garagem. 
Ótima localização!

vendas

apartamentos: R$ 580.000,00 
Ed. Pedra Branca, apto 
603, área total de 165m², 

e área útil de 111m², suíte, 02 qtos, 
sala, coz., bwc, área de serviços e 
garagem, (obs: Apto. de frente p/ 
a Rua Jose H. Ramos). Corretor 
Otávio.

vendas

apartamentos: R$ 390.000,00 
Ed. Liberty - Apto 1103, 
11º Andar: suíte, quarto, 

bwc, coz., área de serviços e 02 
garagem. Rua Dr. Rui F. de Carvalho 
4140. Corretor Caetano.

vendas

apartamentos: R$ 380.000,00 
Ed. Burle Marx - apto. 
1003, 01 suíte, 02 

quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e 
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona 
III. Corretor: Caetano.

vendas

apartamentos: R$ 330.000,00 
Ed. Liberty - Apt 403, 
contendo 01 suíte, 01 

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

vendas

apartamentos: R$ 260.000,00 
Ed. Green Park - Apto. 33, 
Bloco A, área total aprox. 

110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, 
localizado na Av. Londrina n° 3390. Correto 
Caetano

vendas

apartamentos: R$ 160.000,00 
Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º 
andar, contendo 02 quartos, 

sala (com sacada), cozinha, bwc, área de 
serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

vendas

Terrenos: R$ 1.300.000,00 
Terreno Com. - Av. Angelo M. 
da Fonseca (quase em frente 

ao CISA) Lote J/K-1 - 1.228m², sendo 
frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

vendas

Terrenos: R$ 1.200.000,00 
Terreno na Rua Abraão 
Viotto Jardim Vila Romana, 

(Próx ao Supermercado Cidade Canção 
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com 
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.

vendas

Terrenos: R$ 975.000,00 
Terreno com. - com área 
total de aprox. 1.300,8m², 

localizado no Parque Ônix. Com 
possibilidade de parcelamento em até 
60 vezes com correção. Próx. ao novo 
Shopping.

vendas

Terrenos: R$ 400.000,00 - 
Terreno - no Parque Res. 
Interlagos, com área total 

aprox. de 508.25m² (20,33 x 25m²), 
Lote 01, quadra 11, terreno de esquina, 
em frente ao Cond. Europark. Corretor 
Caetano.

vendas

Terrenos: R$ 280.000,00 
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, 
com área total de aprox. de 

450 m², situado na Rua Dr. Eduardo Dias 
Coelho, no Resid. Parque Cidade Jardim.

vendas

Residência: R$ 1.100,00  
Residência em alvenaria 
localizada na Rua Curitiba 

N°4609 com 245m² de terreno e 125m² de 
construção. Sendo: 01 suíte, 02 quartos, 
sala, cozinha, bwc social, área de serviço 
com churrasqueira.

LOCaÇÕes

Residência: R$ 1.200,00  
Residência em alvenaria, lote nº 
03A, da quadra 08, com área total 

de aproximadamente 153,36m² e área construída 
de aproximadamente 97,00m², localizada na 
Travessa Ingá, 3604, Zona VI, contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C social, garagem e 
área de serviço com churrasqueira. * RESIDÊNCIA 
NOVA*

LOCaÇÕes

Residência: R$ 650,00 
Rua Florianópolis, 4639, 
Zona V – Contendo: 02 

quartos, sala, cozinha, bwc, área de 
serviço e garagem.

LOCaÇÕes

sobrados: R$ 1200,00 
Piso sup.: 03 suítes. Piso 
térreo: sala, coz., copa, 

bwc e área de serviços, Rua Manoel 
Lopes dos Santos, Jd. Itália. Corretor 
Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 3.000,00 
Apto nº 602, com área 
total de aprox. 184m² 

e área privativa de 133m², sendo 
02 suítes, sala de estar/jantar, sala 
de TV, cozinha, área de serviço, 
área gourmet com churrasqueira, 
01 lavabo e 02 vagas de garagem. 
*MÓVEIS PLANEJADOS EM 
TODOS OS CÔMODOS*

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 1.280,00 
Apartamento na Rua Dr. 
Rui Ferraz de Carvalho, 

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

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 1.200,00 
Ed. Solar das Palmeiras 
II - Apto 802, área total de 

126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m², 
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área 
de serviços, sendo todos os quartos, sala 
e corredor em piso laminado, e BWC, coz. 
e área de serviços em piso cerâmico; 02 
vagas de garagem

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 1.150,00 
Ed. Dutra Apto. 02. 
Localizado na Rua Goias, 

3849– Contendo: 01 suíte, 02 quartos, 
sala, cozinha, copa, bwc, área de serviço 
e garagem.

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 900,00 
Localizado na rua Piúna, 
3845 - Edificio Itapema 

– Apto 03 - Localizado na Rua Piuna 
No 3845 Zona I – Contendo 01 Suíte 
02 Quartos, Sala, Cozinha, B.W.C, 
Lavanderia e garagem com 1 vaga. + 
Cond.

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 850,00 
Apto. na Rua Leonildo 
Stecca, 102, Ed. Lake 

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

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 850,00 
Apartamento na Rua 
Santa Catarina, 3585 

- Ed. Villagio di Roma, Apto 701, 
sendo: 01 Suíte, 02 quartos, sala com 
sacada e churrasqueira, cozinha, bwc 
social, área de serviços e 01 vaga na 
garagem. Condomínio com salão de 
festa, piscina, playground e quadra de 
esportes. + Cond.

LOCaÇÕes

apartamentos: R$ 650,00 
Ed. Ouro Verde 1 – Apto 
nº 31, Bloco B3, contendo 

02 quartos, sala, coz., área de serviços 
e 01 vaga de garagem. Rua Marialva, nº 
5860. Corretor Otávio. + Cond. + Seguro

LOCaÇÕes

Kitnet: R$ 450,00 
Kitnet para Homens e 
Mulheres, (valor incluso 

agua e luz). Rua Ministro Oliveira Salazar 
4826. Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial:

R$ 24.000,00

R$ 24.000,00 - Localizado 
na Av. Paraná, próximo 

á Panificadora Real e Mercado Cidade 
Canção, Terreno com aprox. 750m² 
(15x50) e área construída de aprox. 
900m². Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 8.000,00 
Salão Comercial – na Av. 
Apucarana nº 3640, Praça do 

Japão, 09 salas, sendo algumas com bwc, 
refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 7.000,00 
Salão comercial localizado 
na Av. Ipiranga, 3941 – 

Zona V. Contendo: 03 salas, 2 banheiros, 
cozinha com churrasqueira e mezanino. 
Aproximadamente 590m².

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 6.000,00 
Salão Com. c/ 8 salas 
na Av. Flórida, esq. c/ a 

Rua Min. O. Salazar, ponto com. para 
clínica ou escritório. Corretor Caetano. 
+ Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 6.000,00 
Sala Comercial localizada 
na Av. Maringá, 5404, 

esq. com R. José Honório Ramos - 
Zona II, com aproximadamente 490,00 
de terreno e 350,00 m² de construção. 
*Estacionamento com 5 vagas para 
carro, e 3 vagas para moto.

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 5.000,00 
- Sala comercial, com 
aproximadamente 650 

m², localizada na Av. Presidente Castelo 
Branco, 4293, Zona VI.

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 3.900,00 
Sala Comercial na Rua Dr. 
Camargo nº4555, com área 

aproximadamente de 400m². Contém: 
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 2.500,00 
Sala Comercial – com área 
aprox. de 100m². Localizada 

na Rua Ministro Oliveira Salazar n° 4826. 
Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 2.500,00 
Terreno Com. – Á. t. aprox. 
de 490 m² sendo 14x35m, 

Rua Min. O. Salazar, em frente ao desp. 
Umuarama. Corretor Caetano. + Cond. + 
Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 2.000,00 
Sala Comercial - Ed. Ravel 
Tower, 1° Andar, Última 

Sala. Sala No 31, com aprox. 131 m². 
Localizada na Avenida Maringá. Sala 
Contem Recepção e 3 Salas, uma das 
salas tem uma cozinha.

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 1.700,00 
Sala Comercial – Gazebo, 
localizado na Rua Dese 

mbargador Munhoz de Melo, próximo 
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo 
um bwc e uma pia. Corretor Caetano. + 
IPTU + Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 1.600,00 
Sala comercial localizada na 
Rua Dr. Camargo N°5306 

Sala 02. Com aproximadamente 90m².

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 1.600,00 
Sala comercial localizada na 
Rua Dr. Camargo N°5306 

Sala 02. Com aproximadamente 90m².

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 1.200,00 
Terreno Com., com área de 
aprox. 500m². Rodovia PR-

323, Frente a Havan. corretor Caetano. + 
Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 13.000,00 

R$ 3.000,00 

Sala comercial – Imóvel 
de esquina, próx. do 

Cemil, área const. aprox. de 300m², todo 
reformado, pronto para alugar. Várias salas 
de atendimento sendo algumas com bwc, 
garagem e demais dep. Corretor Caetano. 

Sala Comercial – Área aprox. de 45m² 
de const.: 02 salas com bwc cada uma. 
Corretor Caetano. + Seguro

LOCaÇÕes

Residência R$ 850.000,00 
SEMI MOBILIADA -  Resid. 
em alv c/ área const. de 

aprox. 225 m², 02 suítes, 01 quarto, sala 
de TV, sala estar/jantar, bwc, coz., área de 
serviços, dispensa, garagem. Rua Lions 
5896, Jd. Lisboa. Corretor Caetano.

vendas

Residência R$ 850.000,00 
Resid. em alv., Av Duque 
de Caxias, nº 4434, Zona 

Armazém, com área total de terreno de aprox. 
402m² e com área construída de aprox. 280m², 
sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha com 
móveis planejados, sala de jantar/estar, sala 
de TV, B.W.C social, área de serviço, 02 vagas 
de garagem, piscina e edícula que contém 01 
quarto, 01 B.W.C social e escritório.

vendas

Residência R$ 680.000,00 
Resid. em alv. ,Rua Irmã Thais 
nº 4381 (Atrás da Catedral). 

Terreno com área total de 525 m² (15x35m), 
sendo 220m² de área construída. Suíte, 03 
quartos (sendo 01 c/ closet e mobiliado), bwc 
social, jardim de inverno, sala com domos, 
coz. americana planejada c/ churrasqueira 
(aberta). Fundos: lav. c/ área de estendal, 
cozinha planejada e mobiliada, edícula 
planejada, bwc, disp., canil, duas piscinas 
(sendo uma com hidromassagem), portão 
eletrônico e cerca elétrica.

vendas

Residência R$ 450.000,00 
Resid. em alv. na Rua 

Aquidaban, 4415, área construída de 
140m². Contendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala, bwc, coz. e área de serviço. 
Corretor Otávio.

vendas

Residência R$ 450.000,00 

Resid. em alv. – Pq. das Grevilhas, casa 
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m² 
e aprox. 250m² de const., 03 suítes, 
sala de tv, coz., copa, área de serviços, 
edícula e garagem. Corretor Caetano.

vendas

Residência R$ 380.000,00 
Resid. em alv. c/ área de 
aprox. 100m², e área total 

de terreno de aprox. 291,69m². 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, coz., bwc, 
área de serv. Av. Duque de Caxias, 5131, 
Zona 04. Corretor Otávio.

vendas

Residência R$ 270.000,00 
Resid. em alv. na Rua 
Santa Cruz das Palmeiras, 

nº 3851, Jd. Cima, contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala, cozinha, área de 
serviços, garagem para 02 carros. 
Corretor Sandro.

vendas

Residência R$ 240.000,00 
Resid. em alv. nº 233, no 
Cond. Pq. das Grevilhas, 

c/ aprox. 339,60m² de área total e 
aprox.. 106m² de área de const., 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, 
coz., área de serviço e garagem.

vendas

A produção de veículos 
registrou queda de 84,4% 
em maio na comparação 
com o mesmo mês de 2019, 
segundo balanço divulgado 
no dia 5 pela Associação 
Nacional de Fabricantes 
de Veículos Automotores 
(Anfavea).

Foram montadas 43,1 
mil unidades, enquanto 
em maio do ano passado 
a produção ficou em 275,7 
mil veículos. No acumulado 
do ano, 631 mil unidades, 
uma retração de 49,2% em 
relação às 1,24 milhão fa-
bricadas de janeiro a maio 
de 2019.

O presidente da Anfa-
vea, Luiz Carlos Moraes, 
ressaltou que as montado-
ras estão retomando len-
tamente as atividades que 
foram paralisadas devido 
às medidas para conter a 
pandemia de coronavírus. 
De acordo com ele, algumas 

fábricas só devem retomar 
a produção em junho. “As 
fábricas de caminhões vol-
taram todas praticamente 
durante o mês de maio, mas 
em um ritmo muito lento. 
A questão da segurança 
dos trabalhadores, como 
estão fazendo a gestão do 
protocolo de saúde, isso 
também afetou o ritmo da 
produção” disse.

A produção de cami-
nhões teve queda um pouco 
menor do que a de veículos 
em geral, com retração de 
63,9%, com a fabricação de 
4,1 mil unidades em maio. 
No acumulado do ano, o 
setor de caminhões registra 
queda de 35,8% na produ-
ção, em comparação com o 
período de janeiro a maio 
de 2019, com a montagem 
de 29,2 mil unidades.

Vendas e exportações
As vendas de veículos 

tiveram redução de 74,7% 
em maio, com a comerciali-
zação de 62,2 mil unidades. 
De janeiro a maio, as ven-
das de veículos acumulam 
queda de 37,7%, com o 
licenciamento de 676 mil 
unidades.

O setor de máquinas 
agrícolas teve alta de 
23,3% nas vendas de maio 
em relação ao mesmo mês 
de 2019, com a comerciali-
zação de 3,9 mil unidades. 
No acumulado dos primei-
ros cinco meses do ano, as 
15,7 mil unidades vendidas 
representam um aumento 
de 0,9% na comercializa-
ção alcançada no mesmo 
período do ano passado.

As exportações tiveram 
queda de 90,8% em maio na 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado, com 
a venda de 3,9 mil veícu-
los para o exterior. Nos 
primeiros cinco meses do 

ano, foram exportadas 
100,1 mil unidades, uma 
queda de 44,9% em relação 
ao mesmo período de 2019.

Emprego
Em comparação com 

maio de 2019, o setor teve 
uma diminuição de 3,8% 
na quantidade de pessoas 
empregadas, mantendo 
atualmente 125,1 mil fun-
cionários, um corte de qua-
se 5 mil vagas.

 No acumulado do ano, 631 mil unidades, uma retração 
de 49,2% em relação às 1,24 milhão fabricadas de janeiro a 
maio de 2019

Previsões
Moraes disse que ain-

da não é possível estimar 
como ficarão as exporta-
ções e a produção neste 
ano.  No entanto, a Anfa-
vea prevê uma retração 
de 40% nas vendas de 
veículos em 2020, com a 
comercialização de 1,67 
milhão de unidades, con-
tra 2,78 milhões vendidas 
ao longo do ano passado. 
O número seria equiva-
lente ao comercializado 
no ano de 2004.

A projeção da asso-
ciação leva em consi-
deração a estimativa de 
uma queda no Produto 
Interno Bruto entre 7% 
e 7,5%. “Considerando 
o que nós sabemos da 
situação hoje”, ressaltou 
o presidente da Anfavea, 
destacando que o cenário 
ainda é de incertezas.


