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FRONTEIRA FECHADA

CUIDADOS COM OS ANIMAIS NO INVERNO - Não são somente as pessoas que ficam mais sujeitas 
às doenças no inverno. Os animais de estimação também sofrem. Em entrevista à página PET do Ilustrado, 
a médica veterinária Mayara Mori fala das enferminades, principalmente da cinomose que vem registrando 
aumento na contaminação de animais em Umuarama. Página A5

ANIVERSÁRIO - O Instituto Nossa Senhora 
Aparecida celebrou o seu Jubileu de Ouro nesta 
sexta-feira, dia 12 de junho, com uma história 
marcada pela dedicação e cuidado com a saúde 
e a vida das pessoas. Página B1 

Abertura de Salto del Guairá só 
quando diminuir a covid-19 no BR

Umuarama inicia nova etapa de micropavimentação

A reportagem do Ilustrado 
esteve no Consulado do 
Paraguay em Guaíra, na 
semana que passou, e apu-
rou que o governo do País 
vizinho está determinado a 
reabrir a fronteira somente 
quando diminuir a confirma-
ção de casos de covid-19 no 
Brasil.  O País tem 11 mortes 
e 1.100 casos confirmados e 
pouca estrutura hospitalar.  
O fechamento total das ati-
vidades, com exceção das 
essenciais, já dura quase 
100 dias. Em Salto del Guai-
rá, lojas estão fechando e os 
empregados e empresários 
pedem ajuda. Página A4

• Com lockdown ruas de Salto estão vazias

• Cônsules paraguaios em Guaíra, Santiago Jara Aguero e Jorge Ramirez em entrevista ao Ilustrado
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Caixa pagará auxílio emergencial 
para 4,9 milhões de novos cadastrados

A Caixa anunciou neste sábado (13) que pagará o au-
xílio emergencial para 4,9 milhões de novos cadastrados 
nesta semana. O repasse de valores relativos ao benefício 
vai movimentar mais de R$ 3,2 bilhões.

Por terem sido admitidos no programa recentemente, 
esse grupo receberá a primeira parcela do benefício. Pelo 
agendamento divulgado pelo banco, o crédito será feito 
na conta desses brasileiros na próxima terça-feira (16) e 
quarta-feira (17). Na terça-feira, a previsão é o recebimen-
to por aqueles nascidos entre janeiro e junho. Já na quarta-
feira será a vez das pessoas com data de nascimento entre 
julho e dezembro. Os beneficiários poderão movimentar 
digitalmente os recursos utilizando o aplicativo Caixa 

Tem, que permite transações e pagamentos com qr code.
Já o saque em dinheiro deverá seguir calendário pró-

prio, iniciando em julho e variando a cada dia de acordo 
com a data de nascimento.

Segundo a instituição, a definição de datas específicas 
de acordo com o calendário fixado pelo Ministério da 
Cidadania foi adotada para evitar aglomerações nas uni-
dades de atendimento. No início do pagamento do auxílio, 
foram registradas longas filas em agências da Caixa em 
diferentes cidades do país.

As datas para o recebimento da segunda parcela ainda 
não foram divulgadas pelo Ministério da Cidadania e serão 
informadas posteriormente pelo órgão.
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Justiça suspende venda de 
sabão em pó que fabricante 
afirma ‘eliminar vírus’

São Paulo, (AE) - A 
2ª Vara Empresarial e 
de Conflitos Relacio-
nados à Arbitragem 
d e t e r m i n o u  n e s t a 
quinta-feira, 11, que a 
Química Amparo Ltda, 
fabricante do sabão em 
pó Tixan-Ypê, suspenda 
a comercialização do 
produto e recolha das 
lojas as unidades que 
estão no mercado, por 
dar a entender que o 
mesmo teria eficácia 
contra o novo corona-
vírus. De acordo com a 
decisão da Justiça de 
São Paulo, não existe 
comprovação científica 
do fato. 

A ação foi movida 
pela Unilever, fabrican-
te da marca Omo, que 
alegou concorrência 
desleal pois a publici-
dade rival teria a capa-
cidade de alardear os 
consumidores, e tam-
bém iria de encontro 
às recomendações da 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa). A embalagem 
do produto em questão 
possui uma arte cha-
mativa com um texto 
dizendo que o sabão 
“combate e mata o 
vírus”. 

“Toda e qualquer 
pessoa, menos ou mais 
esclarecida, exceto um 
especialista em vírus, 
ao avistar a embalagem 
nas gôndolas dos su-
permercados, imedia-

tamente fará associa-
ção da propaganda ao 
combate do coronaví-
rus. Não vejo como não 
vincular a figura de um 
vírus e a expressão ‘o 
vírus’ a outra coisa que 
não seja o coronavírus 
SARS-CoV-2”, destacou 
no processo a juíza Re-
nata Mota Maciel.

“A publicidade veicu-
lada pela requerida, ao 
menos em tese, tem po-
tencial de causar pre-
juízo aos concorrentes 
e, o que é ainda mais 
sério, pode induzir o 
consumidor a acreditar 
que o lava-roupas apre-
senta especialidade que 
não está demonstrada, 
ao menos até o momen-
to, quando comparado 
aos demais produtos da 
mesma natureza”, com-
pletou a magistrada. 

Apesar de a fabri-
cante alegar que se 
refere a outros vírus 
e não especificamente 
ao que pode causar 
covid-19, a empresa 
está proibida de reali-
zar novas campanhas 
publicitárias que façam 
alusão ao tema, sob 
multa diária no valor de 
R$ 50 mil para cada tipo 
de descumprimento. 
A decisão ainda cabe 
recurso.

Procurada pela re-
portagem, a Química 
Amparo se manifestou 
sobre o caso por meio 
de uma nota oficial. 

 Aras diz que porte de arma de 
fogo para agente socioeducativo 
é inconstitucional

Brasília, (AE) - O pro-
curador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, 
enviou um parecer ao 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) no qual susten-
ta que o porte de arma 
de fogo para agentes de 
segurança socioeducati-
vos é inconstitucional. A 
manifestação foi na ação 
direta de inconstitucio-
nalidade proposta pelo 
Psol contra dispositivos 
da Lei 8.400/2019, do 
estado do Rio de Janeiro.

“O ato normativo 
questionado, ao conce-
der porte de arma de 
fogo a agentes socioe-
ducativos ativos e inati-
vos, violou competência 
legislativa privativa da 
União para dispor sobre 
a matéria, sobretudo 
por admitir, nos limites 
territoriais da unidade 
federativa, hipótese de 
isenção de figura penal 
típica”, diz o PGR no 
parecer.

Na sustentação do 
parecer, Aras destacou 
um trecho do Estatuto do 
Desarmamento, editado 
pela própria União. O 
procurador argumen-
ta que a norma proíbe 
o porte em todo o ter-
ritório nacional, salvo 
aos agentes públicos e 
privados nela previstos. 
Fora deste rol, o porte é 
considerado “ilícito pe-
nal”. Ainda com base no 
estatuto, o procurador 

cita o entendimento do 
Supremo no julgamento 
que declarou o porte de 
arma de fogo é questão 
de segurança nacional. 
Deste modo, Aras afirma 
que a norma aplicada 
pela lei do Rio de Janei-
ro “adentrou o campo 
legislativo constitucio-
nalmente reservado à 
União”.

“Além do mais, no 
exercício do cargo, os 
agentes socioeducativos 
têm a função de aplicar 
medidas destinadas à 
ressocialização de ado-
lescentes em conflito 
com a lei, havendo de 
agir pautados pelo prin-
cípio da proteção inte-
gral (art. 1º do Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente - ECA), que preco-
niza, àqueles que têm a 
responsabilidade legal, o 
dever de assegurar aos 
menores, com absoluta 
primazia, a efetivação 
dos seus direitos funda-
mentais”, completou.

Aras finaliza o pa-
recer afirmando que 
não cabe a alegação da 
Emenda Constitucional 
103/2019, que altera o 
sistema de previdência 
social, e teria equipa-
rado os agentes socioe-
ducativos às carreiras 
policiais, integrando-os 
ao sistema de segurança 
pública. Segundo o PGR, 
as carreiras têm finali-
dades distintas.

As consequências econômicas da pandemia do COVID-19 ainda 
não são integralmente conhecidas, mas certamente resultará em 
uma queda brusca da arrecadação na maioria dos Municípios. Esta 
queda deverá ser resultado do declínio da atividade econômica no 
país, tendo em vista que a pandemia provocou uma diminuição 
drástica no consumo de mercadorias e serviços.

A situação anterior já não era estável, sendo que uma pes-
quisa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
demonstrava uma carência econômica em vários municípios 
paranaenses. Nesta ocasião se constatou que dos 399 muni-
cípios paranaenses, 96 são financeiramente insustentáveis 
– estes com população inferior a 5.000 habitantes - (www.tce.
pr.gov.br).  A polêmica ficou ainda mais evidente diante do 
atual cenário de crise, sendo trazido em pauta diversas ideias 
e formas de racionalizar o uso do dinheiro público. 

Se por um lado os gestores públicos estarão atrás de 
receitas para manter a prestação de serviços públicos indis-
pensáveis, de outro, as pessoas e empresas estão enfrentando 
uma crise financeira sem precedentes, lutando para manter 
sua própria sobrevivência. 

Infelizmente não existe uma fórmula única para todos os gover-
nos, sendo que as medidas adotadas irão variar em cada localidade, 
frente as diversas especificidades. Mas certamente um aumento de 
alíquotas ou de bases de cálculo de tributos não será bem-vindo em 
um momento como este que estamos passando. 

Este cenário não comporta aumento ou criação de novos 
tributos. Precisamos buscar alternativas que incentivem a 
sobrevivência das empresas e dos empregos que elas geram, 
os quais já se encontram na “UTI”, e certamente, um aumento 
da carga tributária, nesta época, levaria as empresas para o 
“cemitério”. 

Uma esperança para o fisco e contribuintes é encontrar 
formas alternativas de resolver o pagamento dos tributos, 
que afetem o mínimo possível a capacidade financeira de 
ambas as partes. Algo para ser refletido é uma medida que 
foi recentemente regulamentada na esfera federal. Trata-se 
da transação tributária.

Isso mesmo, seria as duas partes (contribuinte e Fazenda 
Pública) sentarem e dialogarem, com o objetivo de um acordo 
sobre a melhor forma para o pagamento de determinado tribu-
to. A União Federal publicou recentemente a Lei 13.988/2020, 
regulamentando como estes “acordos” ocorrerão e, possibili-
tando que o crédito tributário seja extinto com a menor onero-
sidade do devedor. O que torna a Lei 13.988/2020 significativa é 
que ela quebra o tabu, que impedida a Administração Pública 
burocrática de negociar e de ouvir os contribuintes, passando 
agora a admitir soluções que premiem o juízo de razoabilidade 
e a ponderação de situações individuais.

Embora esta lei seja aplicável somente na esfera federal, 
os Municípios têm a opção de lançar mão de uma legislação 

similar que possibilite realizarem “acordos” tributários sem 
ferir o princípio da legalidade.  

A situação ainda não é muito clara mas fato é que Estados 
e Municípios poderiam implementar medidas legislativas 
similares, sem desconsiderar-se eventuais leis instituidoras 
de programas de refinanciamento fiscal – as conhecidas 
moratórias – com vistas a dois objetivos claros a saber: a) 
facilitar o pagamento de débitos tributários de contribuintes 
(pessoas físicas e jurídicas) que encontrem-se em situação 
mais sensível à luz da pandemia e das consequências eco-
nômico-financeiras daí decorrentes; b) possibilitar ao Fisco 
a arrecadação, ainda que parcelada, de débitos tributários 
anteriores não recolhidos, funcionando tal receita adicional 
como incremento para o financiamento das ações de Estados 
e Municípios nas mais diferentes áreas, arrecadação adicional 
esta que pode ser expressiva a considerar eventual saldo de 
débitos em aberto em relação aos impostos sobre serviços e 
comercialização de mercadorias, afora aqueles incidentes 
sobre bens patrimoniais (imóveis e automóveis).

Por óbvio que a implementação de uma medida como 
esta requer prévia e cuidadosa análise do panorama de cada 
unidade de governo, de cada Município, de cada Estado a fim 
de identificar a situação de inadimplência quanto a cada um 
de seus respectivos tributos sob o ponto de vista quantitativo 
e qualitativo, o que permitirá o planejamento de um programa 
de moratória consistente e eficiente com vistas a atender os 
dois objetivos acima indicados.

Somadas as medidas de acordos junto a contribuintes 
e a implementação de um programa de refinanciamento, o 
horizonte no médio prazo apresentar-se mais claro e esperan-
çoso tanto para os combalidos Fiscos Municipais e Estaduais 
quanto para os contribuintes afetados que estão também 
sob a perspectiva econômica em meio à crise sanitária sem 
precedentes decorrente do coronavírus.

 Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado 
Professor do Curso de Direito da UNIPAR 
www.heltonkramer.com

Flavio A. Berti
Procurador-Geral do 

Ministério Público junto ao 
TCE-PR 

Doutor em Direito do 
Estado 

Medidas para resolver o problema de arrecadação tributária dos Municípios – parte I 

 •Por Helton Kramer Lustoza e Flavio A. Berti
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Liminar do STF diz que militares
não podem intervir em outros poderes

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), emitiu decisão anteontem esclarecendo que o Arti-
go 142 da Constituição Federal não autoriza a intervenção 
das Forças Armadas sobre o Legislativo, o Judiciário ou 
o Executivo.

Após a decisão, por meio das redes sociais, em nota as-
sinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo vice-presiden-
te Hamilton Mourão e pelo ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo, os representantes do governo federal afirmaram 
que “as FFAA [Forças Armadas] do Brasil não cumprem 
ordens absurdas, como p. ex. a tomada de Poder”.

Fux deu uma decisão liminar na Ação Direta de Incons-
titucionalidade 6457, proposta pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) em junho deste ano, sobre a Lei Com-
plementar 97 de 1999, que regulamentou o Artigo 142 da 
Constituição, relacionado à atuação das Forças Armadas. 
Ela foi alterada em 2004 e 2010.

O dispositivo afirma que as Forças Armadas são “ins-
tituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”.

O PDT questionou o uso da “autoridade suprema” pelo 
Presidente da República para utilizar as forças militares 
sobre outros poderes e pediu ao STF a interpretação sobre 
o dispositivo constitucional. Segundo o ministro Luiz Fux, 
as Forças Armadas são instituições de Estado, e não de 
governo, “indiferentes às disputas que normalmente se 
desenvolvem no processo político”.

De acordo com o magistrado, a autoridade suprema 
do presidente sobre as Forças Armadas não se sobrepõe 
ao respeito à ordem constitucional nem “à separação e 
à harmonia entre os Poderes, cujo funcionamento livre e 
independente fundamenta a democracia constitucional, 

no âmbito da qual nenhuma autoridade está acima das 
demais ou fora do alcance da Constituição”.

“Impõe-se, assim, reconhecer que, em um Estado 
Democrático de Direito, nenhum agente estatal, inclusi-
ve o Presidente da República, dispõe de poderes extra 
constitucionais ou anticonstitucionais, ainda que em 
momentos de crise, qualquer que seja a sua natureza. A 
Constituição bem tratou de definir os limites rígidos de 
atuação dos poderes estatais, seja em períodos de nor-
malidade institucional, seja em períodos extraordinários. 
Destarte, todo e qualquer exercício de poder político deve 
encontrar validade na Constituição e nela se justificar”, 
acrescentou Fux.

Redes sociais e atos
Após a decisão do ministro Fux, o presidente Jair 

Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre o tema 
em nota assinada em conjunto com o vice-presidente, Ha-
milton Mourão e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo.

No texto, eles destacam que as Forças Armadas 
“destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem”.

E afirmam ainda que “[As Forças Armadas] também 
não aceitam tentativas de tomada de Poder por outro 
Poder da República, ao arrepio das Leis, ou por conta de 
julgamentos políticos”.

Os três mandatários terminam declarando que o 
ministro Luiz Fux reconheceu em sua decisão “o papel 
e história das FFAA sempre ao lado da Democracia e da 
Liberdade”. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, em 
atos semanais pró-governo, vêm exibindo cartazes pedin-
do a intervenção das forças militares e o fechamento do 
Congresso e do STF. Em diferentes ocasiões, o presidente 
participou desses atos, mas em entrevistas negou o risco 
de um golpe militar. AG BRASIL 
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Tribunal de Justiça determina nova
revitalização da fatiada Praça do Japão 

Sesi tem Canal de Saúde 
Mental para atender 
trabalhadores da indústria

Psicólogos e assistentes sociais do Sesi prestam apoio a trabalhadores por meio do WhatsApp

Por Sistema Fiep

O avanço do número de casos 
do Novo Coronavírus no Brasil 
traz consequências diretas e 
indiretas, que vão dos cuidados 
com a saúde ao isolamento 
social, sobrecarga de traba-
lho, crianças com aulas online, 
entre outras. No geral, essas 
questões deixam as pessoas 
em um estado de alerta fora do 
normal, o que traz riscos para a 
saúde mental. De acordo com 
uma pesquisa da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, 
o número de pessoas acome-
tidas por ansiedade e stress já 
dobrou desde o início da pan-
demia, enquanto que por de-
pressão, aumentou 90%.
Para atender aos trabalhadores 
da indústria de todo o Paraná 
que estiverem precisando de 
acolhimento neste período, o 
Centro de Inovação Sesi (CIS) 
em Longevidade e Produtivi-
dade disponibiliza um Canal de 
Apoio à Saúde Mental. “O canal 

faz parte de um conjunto de 
medidas de proteção que o Sesi 
no Paraná oferece aos traba-
lhadores da indústria para que 
continuem entregando bons 
resultados, sem prejuízo à sua 
saúde física e emocional”, expli-
ca Maria Cristhina de Souza Ro-
cha, gerente executiva de Proje-
tos Estratégicos do Sistema Fiep.
O serviço, voltado exclusiva-
mente a trabalhadores das in-
dústrias do Paraná, é gratuito e 
funciona de forma simples. O 
trabalhador entra em contato 
com o Canal de Apoio por meio 
de um número de WhatsApp, 
no qual responde perguntas 
sobre seu estado emocional e 
informa se quer receber retorno. 
Na sequência, um colaborador 
da equipe do CIS, composta por 
psicólogos e assistentes sociais, 
entra em contato com o traba-
lhador e inicia o atendimento, 
que pode ser feito em duas li-
gações. Todas as informações 

fornecidas pelo trabalhador são 
confidenciais. 
O objetivo do programa é ofe-
recer acolhimento e mostrar 
que emoções como exaustão, 
irritação, medo, ansiedade e 
estresse são esperadas neste 
momento. Sabendo disso, fica 
mais fácil se reestruturar, es-
tabelecer uma nova rotina, se 
fortalecer e se preparar melhor 
para enfrentar as mudanças. 
Além do atendimento, a equi-
pe do CIS aproveita a oportuni-
dade para reforçar medidas de 
biossegurança imprescindíveis 
para atravessar este momento, 
como a necessidade da higiene 
pessoal, a importância da ativi-
dade física e do relaxamento, 
assim como a orientação de 
criação de rotina e disciplina. 
O Canal de Apoio à Saúde Men-
tal funciona por meio do What-
sapp de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 18 horas. Para saber mais 
acesse longevidade.ind.br.

Umuarama – A admi-
nistração municipal de 
Umuarama terá que revi-
talizar a Praça Juscelino 
Kubitschek, mais conheci-
da como Praça do Japão. 
A decisão é do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ
-PR), após ser favorável 
a Ação Civil Pública do 
Ministério Público do Pa-
raná (MP-PR) em relação 
as obras de remodelação 
do espaço público iniciado 
em 2015 e que provocaram 
o fatiamento da área verde 
para passagem de asfalto e 
corte de árvores.

A denúncia foi feita em 
2015, quando começou a 
reformulação da praça. Na-
quele ano, as obras geraram 
protestos de alguns umua-
ramenses. A indignação 
da população surgiu, pois, 
o projeto de reformulação 
da Praça do Japão fatiou o 
espaço público com asfalto, 
onde existia uma extensa 
área verde, além da retirada 
das árvores.

Segundo a Procuradora-
Geral de Umuarama, Caro-
lina Cicote Moreira, diante 
da decisão do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR) 
o município interpôs em-
bargos de declaração ob-
jetivando tornar o acórdão 
mais clara, embora já tenha 
cumprido nesta gestão boa 
parte das obrigações impos-
tas pelo Judiciário. 

Umuarama - Notícias que 
vinham da Itália, logo no iní-
cio da pandemia de covid-19, 
e que chocaram o mundo, 
despertou no estudante de 
Engenharia Mecânica da 
Universidade Paranaense o 
interesse por respiradores. 
Tanto lá, quanto aqui, a falta 
do aparelho tem provocado 
situações dramáticas, colo-
cando os médicos em apuros 
na hora de decidir qual 
paciente terá o recurso para 
amenizar seu sofrimento ou 
evitar a sua morte e qual 
não terá. 

Ederson Machado de 
Oliveira, do 2º ano, disse 
que isso o entristeceu, mas 
também o levou a pensar 
em uma proposta que cola-
borasse para a solução do 
problema, já que o Brasil 
também vive o drama: no 
nosso sistema de atendi-
mento à saúde, tanto públi-
co quanto privado, não há 
respiradores para todos os 
pacientes acometidos por 
esta severa doença. 

A iniciativa ganhou apoio 
de vários professores da 
Unipar, o que facilitou para 
Ederson os trabalhos de 
projetar e confeccionar o 
seu respirador eletropneu-
mático. “Este apoio foi fun-
damental”, confirma. “Tão 
logo tive essa percepção 
comecei a imaginar um 
protótipo que deveria ter as 
seguintes características: 
baixo custo, fácil fabricação, 
confiável e que usasse ape-
nas componentes de fabrica-
ção nacional”, acrescenta.

Aplicando as teorias que 
recebe no curso de Enge-
nharia Mecânica, fez vá-
rios testes antes de chegar 
a uma decisão: “Primeiro 
pensei em um equipamento 
feito como o já conhecido 
AMBU [sigla em inglês de 
Unidade Manual de Respira-
ção Artificial, muito comum 
em ambulâncias]. Mas não 
consegui ter um controle de 
pressão, volume, e frequên-
cia. Optei então pelo equi-
pamento eletrônico, com 
as mesmas características 
idealizadas, e consegui”, 
orgulha-se.

Segundo ele, foram doze 

dias concentrados no proje-
to, trabalhando depois das 
aulas e em finais de semana 
[ele estuda à noite e traba-
lha durante o dia na Texsa, 
indústria de lubrificantes 
automotivos de Umuarama]: 
“Demandou um empenho 
muito grande desde a pes-
quisa dos materiais e a busca 
das peças apropriadas, sem-
pre levando em consideração 
o baixo custo, mas tudo 
valeu a pena; fiquei muito 
satisfeito!”.

Mais contente ainda fi-
cou quando recebeu também 
auxílio financeiro da Unipar 
para aquisição das peças e 
para o aprimoramento do 
projeto. “Isso me deu ânimo 
para caprichar ainda mais”, 
comenta o estudante, que 
conquistou muitos elogios 
do professor Patrik Lopes, 
coordenador do curso de 
Engenharia Mecânica da 
Unipar.

”Atitudes como esta do 
aluno Ederson nos deixa 
muito felizes, pois signifi-
ca que estamos formando 
profissionais preocupados 
em beneficiar a sociedade 
com os conhecimentos que 
adquirem na graduação”, 
afirma Lopes, informando 
que o projeto agora está 
em fase do “ajuste fino” e 
da busca de aprovação nos 
órgãos reguladores para 
utilização em pacientes. 

“Criamos um grupo multi-
disciplinar de professores 
na Unipar, que se encarre-
gou de viabilizar o processo 
para a validação”. 

Participação da Medicina 
Outro membro do grupo 

multidisciplinar, o médico 
Reinaldo Higashi Yoshii, 
professor do curso de Medi-
cina da Unipar, também não 
poupa elogios ao estudante 
de Engenharia Mecânica. 
“Com este trabalho ele mos-
tra um senso humanitário 
incrível”, exclama, confir-
mando a eficiência do pro-
jeto. “Enquanto orientador 
do Ederson nas questões de 
funcionalidade e segurança 
para uso do aparelho em 
seres humanos posso afir-
mar que o protótipo superou 
minhas expectativas, alcan-
çando um grande potencial 
de aplicabilidade”. As dire-
toras do Instituto de Ciên-
cias Biológicas, Médicas e 
da Saúde, professora Irineia 
Baretta, e do Instituto de 
Ciências Exatas, Agrárias, 
Tecnológicas e Geociências, 
professora Giani Colauto; a 
diretora de Pesquisa, pro-
fessora Evellyn Wietzikoski; 
e a coordenadora do curso 
de Medicina, professora 
Maria Elena Diegues tam-
bém fazem parte do grupo 
que busca aprovação do 
respirador na Anvisa.

Estudante da Unipar cria respirador 
eletropneumático para hospitais

O estudante Ederson, de Engenharia Mecânica da Unipar, 
com os professores Patrik e Reinaldo: apoio da Unipar foi 
fundamental para o projeto alcançar êxito

Ainda conforme Carolina 
Cicote, antes do julgamento 
do recurso,  o setor jurídi-
co do município acordou 
com o MP-PR à celebração 
de um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), o 
qual suspendeu o processo 
pelo prazo de seis meses. 
“O município encontra-se 

atualmente analisando o 
instrumento de TAC pro-
posto pela Procuradoria 
de Justiça, a viabilidade 
técnica de sua execução, 
bem como a oportunidade e 
conveniência de firmá-lo”, 
explicou a procuradora, 
Carolina Cicote Moreira.

Em nota, a assessoria de 

imprensa da Prefeitura de 
Umuarama informou que 
as secretarias municipais 
de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos/
Habitação e da Agricultura 
e Meio Ambiente foram 
consultadas e estão exa-
minando a forma viável de 
atender à Justiça e ao inte-

resse social. A análise segue 
o ponto de vista ambiental, 
com o mínimo possível de 
despesas, pois já foi inves-
tido na reforma da Praça do 
Japão R$ 472,9 mil.

DENÚNCIA
Na época das obras, 

contra a vontade popular, 

foram fixadas cruzes e 
cartazes nas árvores em 
protesto ao corte e o fa-
tiamento do espaço verde. 
O vereador Jones Vivi, 
um dos denunciantes na 
época, diz que o projeto 
da obra precisava ser rea-
lizado mediante consulta 
em audiência pública e 
prevendo o interessa da 
comunidade. 

Histórico
Licitada em junho e 

iniciada em outubro de 
2015 a obra da Praça do 
Japão se arrastou até julho 
de 2017. O valor do inves-
timento foi de R$ 472,9 
mil e o prazo inicial para 
conclusão era junho de 
2016. A ideia do projeto era 
levar ambientes distintos a 
praça; um para o lazer, com 
parque infantil e Academia 
da Terceira Idade (ATI) 
e outro para reflexão e 
contemplação. Além disso 
o projeto trouxe mudanças 
no tráfego, ao fatiar a pra-
ça para a passagem das 
avenidas Rio de Janeiro e 
Apucarana.

Desde o início, o projeto 
promoveu a comoção da co-
munidade e gerou protesto, 
sendo que em julho de 2017 
a Prefeitura de Umuarama 
fechou as vias que atraves-
sam a Praça do Japão. A 
iniciativa oco rreu depois de 
audiência pública realizada 
no próprio local.

O setor jurídico do município acordou com o MP-PR à celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta, o qual suspen-
deu o processo pelo prazo de seis meses.
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Guaíra /Salto Del 
Guaira -  Enquanto os 
casos de covid-19 con-
tinuarem aumentando 
no Paraná, Mato Grosso 
do Sul e demais estados 
próximos, o governo 
paraguaio não vai rea-
brir a fronteira com o 
Brasil. Foi o que garan-
tiram os ministros do  
Interior e do Comércio 
durante visita a Salto 
del Guaira para reunião 
com empresários na 
semana que passou. A 
reportagem do Ilustra-
do também esteve no 
Consulado do Paraguay 
para entrevista com os 
representantes do País 
vizinho sobre como está 
a situação do lado de 
lá e as perspectivas de 
reabertura. O cônsul 
Santiago Jara Aguero 
reafirma  que, apesar 
do baixo número de con-
taminações, o governo 
vizinho espera pela re-
dução dos números do 
coronavírus no Brasil 
para iniciar o plano de 
reabertura. 

Mas os brasileiros 
que têm algum com-
promisso e necessitam 
ir ao Paraguay podem 
preencher o formulário 
no Consulado e esperar 
pela aprovação que é 
feita por um Conse-
lho de Defesa Nacional 
com sede na capital 
Assunção. O cônsul 
informou que, quando 
o pedido é aprovado, 
a pessoa entra no Pa-
raguay e fica em qua-
rentena obrigatória 
num hotel para depois 
de 14 dias seguir a 
viagem. E o número de 
pessoas que estão no 
Brasil e tentam ir ao 
Paraguay e tamanho 
que fez o movimento no 
Consulado em Guaíra 
aumentar em torno de 
mil por cento. 

Já o transporte de 
todo tipo de mercado-
rias continua normal 
na fronteira e as alfân-
degas trabalham para 
liberar as cargas que 
entram e saem do País, 
porém com as exigên-
cias e controle rigoro-
so da Saúde. Também 
podem entrar direto 
as pessoas que estão 
internadas em hospitais 
no Brasil, desde que 
fiquem também em qua-
rentena em casa. 

O Paraguay registrou 

até a semana passa-
da 1.100 casos com 11 
mortes em todo o País. 
E estava apenas com 
uma pessoa na UTI. Em 
Salto del Guaira não 
houve nenhum registro 
da doença. A precaução 
no País vizinho com 
o fechamento total do 
comércio e fronteiras, 
segundo o Consulado, 
ocorre porque a estru-
tura da Saúde pública 
para a covid-19 é muito 
reduzida, apesar de que 
foi instalado o hospital 
de campana com 400 
leitos na capital. 

O essencial funciona, 
com restrições

Em todo o Paraguay 
es tão  func ionando 

apenas as atividades 
essenciais como su-
permercados, bancos e 
farmácias, restaurante 
apenas no delivery, en-
tre outros. Por lá, todos 
os estabelecimentos 
abertos mantém pia 
com água e sabão na 
porta, a prioridade. O 
álcool em gel para eles 
é segundo plano, dife-

rente do Brasil. 
Santiago Jara diz que 

as restrições são seve-
ras no País para evitar 
o aumento de casos. 
Mas todos estão atentos 
aos números do Brasil e 
assim que ocorrer me-
lhora, a flexibilização 
deverá ocorrer. “Mas 
é um cenário incerto”, 
diz.  
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Dois dos três cônsules do Paraguay em Guaíra, Santiago Jara Aguero (dir) e Jorge 
Ramirez na entrevista ao Ilustrado. O outro cônsul é Carlos Baubuena. 

Devido ao fechamento da fronteira, cidade de Salto está 
com as ruas vazias 

Os cônsules Santiago e Ramirez receberam a equipe do Ilustrado e dizem que o Governo 
Paraguaio está atento a tudo que ocorre na fronteira e procurando tomar as medidas mais 
acertadas para evitar o aumento de casos de covid-19 

 ISEM DATA 

Empresários pedem, mas abertura da fronteira
Paraguay/Brasil não tem prazo para ocorrer 

O comércio representa 
95% da economia em Sal-
to del Guairá, cidade na 
fronteira com o Brasil por 
Guaíra (PR) e Mundo Novo 
(MS). Há quase 100 dias 
está tudo parado, já que os 
brasileiros são os respon-
sáveis por quase 100% da 
movimentação por lá. E o 
desespero de empresários 
e empregados é enorme 
com tudo parado. Muitas 
lojas estão fechando e os 
desempregados passando 
por dificuldades, apesar 
da ajuda do Governo. A 
situação de desespero 
foi passada para os  mi-
nistros do Interior e do 
Comércio na reunião da 
semana. 

Um dos empresários 
atuantes em Salto, Victor 
Silva,  esteve na reunião 
e fez algumas reivindi-
cações em nome da cate-
goria. Eles disse que os 
empresários pedem ajuda 
do governo na flexibilida-
de para pagar as dívidas 
bancárias, mais ajuda 
para os desempregados 
e também pedem a defi-
nição de um plano futuro 
de reabertura inteligente 
da fronteira, já que, na 

avaliação deles, os re-
gistros de coronavírus 
nas cidades brasileiras 
perto da fronteira estão 
sob controle, se comparar 
com o restante do País. 
“Precisamos dessa pro-
gramação e da reabertura 
inteligente para evitar 
a morte de mais empre-
sas em Salto”, comenta. 
Ele lembrou ainda que o 
Paraguay é o único país 
da América do Sul com 
fechamento total. “A gente 
quer uma previsão, de 
um, dois, três meses ou 
mais para se programar”, 
afirmou. 

Apesar dos apelos, os 
representantes do Gover-
no Paraguaio disseram 
que não há ainda uma pro-
jeção de reabertura. Isso 
só vai acontecer quando 
os números do Brasil es-
tiveram em queda. Das 
quatro etapas apontadas 
pelo governo, o País vive 
ainda a segunda atual-
mente com a abertura 
dos serviços essenciais 
e delivery. A terceira ser 
mais abertura e somente 
a quarta e última etapa 
vai contemplar a liberação 
das fronteiras. 

Empresários
 e trabalhadores
pedem flexibilização 
em Salto del Guairá



WWW.ILUSTRADO.COM.BR

editoria@ilustrado.com.br
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de Junho de 2020 PET Ilustrado A5
 IVACINAR É IMPORTANTE

Com a chegada do frio as doenças 
de inverno também acometem os 
animais de estimação 

SEU PET NO ILUSTRADO 

CEREJA

Com seu nariz avermelhado, olhos verdes e pelo 
macio, Cereja é todo charme. Sempre carinhosa e 
com um olhar amigo, Cereja está há cinco anos mo-
rando com sua tutora Dielli Caroline Capelli e se tem 
algo que ambas aprenderam, nessa longa amizade, 
é sobre o amor incondicional. Um dos seus hobbies 
e passear pelas praças da cidade, mas ela também 
adora curtir um  domingo no Lago Aratimbó brincando 
e correndo com sua tutora.

DICA DO PROFISSIONAL

Os gatos são animais muito resistentes, são fortes 
e especialistas em ocultar sinais de doença, segundo 
os veterinários da clínica CliniPet Medicina Animal 
de Umuarama. A dica é, observe os hábitos e rotinas 
dos felinos, eles emitem pequenos sinais que podem 
significar que estão doentes. Confira alguns sintomas 
que pode representar um alerta:

Não usar a caixa de areia;

Tentar urinar várias vezes seguida;

Prostração;

Falta de apetite;

Coçar-se ou lamber-se excessivamente;

Esconder-se;

Agressividade. 

NEGÓCIOS 

Cada vez mais, cachorros e gatos dividem espa-
ços com seus donos em casa num comportamen-
to tão próximo ao dos humanos, que envolve car-
dápios elaborados, direito a passeios especiais, 
adestradores e salão de beleza. Hábitos que ge-
ram negócios bilionários e estão em curva ascen-
dente. Só o comércio varejista do mercado Pet 
faturou mais de R$ 32 bilhões no ano passado, 
estimulando a abertura de novos pontos de venda 
e a indústria do setor. 

GOLDEN RETRIVER

Ativo e vigoroso, o Golden Retriever é brilhante ca-
çador rústico e polivalente, dotado de excelente faro. 
Inteligente, e revelou-se também um belo cão-guia 
para cegos e de ajuda a decientes motores, assim 
como guardião competente. Calmo, doce, equilibrado 
e afetuoso, gentil e muito paciente com crianças, o 
Golden Retriever é muito apreciado como animal 
de companhia. Para seu equilíbrio, é essencial que 
possa gastar as energias, inclusive praticando nata-
ção. Esses são os amigos do médico Ângelo Neto. 

Umuarama - Estamos 
chegando no inverno, mas 
as temperaturas já come-
çaram a cair. No o frio os 
animais de estimação tam-
bém sofrem com as conhe-
cidas doenças de inverno. 
Segundo a médica veteri-
nária Mayara Mori, entre 
as enfermidades típicas da 
estação está a traqueobron-
quite canina (conhecida 
como “Tosse dos canis ou 
Gripe Canina”), rinite alér-
gica, sinusites, Parvovirose 
e Cinomose. 

Entre as doenças cita-
das por Mayara, ela ainda 
ressalta que a Cinomose 
vem apresentando um nú-
mero crescente de casos 
em Umuarama. “Atende-
mos grande número de 
animais que contraíram 
a doença neste ano de 
2020, desde que iniciou 
o frio observamos um 
crescimento de 60% de 
casos de Cinomose, se 
comparado com outras 
doenças”, noticiou.

Ainda segundo a ve-
terinária, a Cinomose é 
uma doença infectocon-
tagiosa que afeta cães 
e é causada pelo vírus 
Canine Distemper Vírus. 
“A doença é altamente 
contagiosa e  costuma 
acometer cães que não 
terminaram o esquema 
vacinal (filhotes) ou que 
não costumam receber o 
reforço anual da vacina”, 
ressaltou Mayara.

TRANSMISSÃO
A transmissão da Cino-

mose é através do contato 
com secreções, urina, fezes, 
casinha, cobertores e ali-
mentos dos animais infecta-
dos, explicou a veterinária. 
“Filhotes e idosos são mais 
susceptíveis às doenças 
infectocontagiosas, porém 
em qualquer idade o ani-
mal pode contrair doença”, 
disse.

SINTOMAS
Nos estágios iniciais da 

doença, o sistema respi-
ratório é acometido, sendo 
observadas secreções nor-
malmente amareladas e 
densas saindo pelo nariz e 
região dos olhos, perda de 
apetite, anorexia, apatia, 
distúrbios intestinais.

Na fase mais tardia da 

 A campanha idealizada 
pelos professores do Colé-
gio Sapiens de Umuarama 
irá recolher tampinhas de 
embalagens para beneficiar 
à Sociedade de Amparo 
aos Animais de Umuarama 
(Saau).

O projeto denominado 
“Tampinha do Bem” visa 
conscientizar os alunos 
e toda a população para 
o descarte correto das 
tampinhas plásticas de 
embalagens, que demoram 
anos para se decompor na 
natureza. 

O material  também 
pode acumular água, se 
transformando em foco de 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti. O itens ar-
recadados serão vendidos à 
associações e cooperativas 
de reciclagem e o valor da 
venda será repassado à 
Saau.

“O objetivo é mostrar 
para as crianças o grande 
mal que essas tampinhas 
fazem ao meio ambiente, 
com o descarte indevido. 

Cinomose, ocorre o aco-
metimento do sistema 
nervoso central, que é 
quando o animal passa a 
ter o andar desorientado e 
tremores musculares, que 
podem evoluir para crises 
de convulsões e vir a óbito, 
porém não segue regra fixa 
ser nesta ordem.

SALVAR VIDAS
 A veterinária Mayara 

explicou que quanto antes 
o animal for diagnostica-
do e iniciado tratamento, 
a chance é maior de se re-
cuperar, em um cenário de 
uma doença com taxa de 
85% de mortalidade. “Seu 
tratamento é suporte e 
controle dos sintomas, 
é uma doença que o pet 
pode ficar com sequela 
para toda vida”, explicou.

PREVENÇÃO
A única forma de pre-

venir a doença é com a va-
cinação. “No atendimento 
aqui na clínica vemos que 
50% dos animais confir-
mados com Cinomose não 
tinham nenhuma dose da 
vacina. Os demais, 30% 
fizeram vacina que não 

protegeu e 20% fizeram 
vacina apenas quando 
filhote” informou Mayara. 

“Desta forma, é preciso 
aplicar uma vacina de qua-
lidade, que possuí selo de 
garantia e eficácia. Além 
disso, é necessário manter 
o protocolo anualmente de 

vacinação. Dentre as doen-
ças de inverno a maioria 
tem prevenção com vacina. 
Busque sempre orientação 
do médico veterinário e 
faça todo protocolo vacinal, 
antes de sair com o pet de 
casa. Quem ama vacina.” 
alertou a veterinária.

Projeto Tampinha do Bem recolhe plástico 
reciclável e reverte em doação à Saau

Também para a prolifera-
ção do mosquito da dengue, 
além de ajudar o meio am-
biente, estaremos ajudando 
a Saau, que devido à pan-
demia, deixou de receber 
visitas e assim diminuiu 

suas quantidades de ração 
em estoque”, explica uma 
das idealizadoras da cam-
panha, professora Auder-
leya Krominski Grejanim. 
À frente da campanha tam-
bém estão as professoras 

de ciências Sabrina Soares 
Clemente, Mery Padovani 
Morando e Gisele Caobian-
co Macagnan.

Ponto de Coleta: re-
cepção do Colégio Sa-
piens (Av. Rotary, 2650) 
ou no Drive Thru, para 
os alunos da instituição, 
todas as sextas durante 
a retirada de blocos de 
atividades. Mais infor-
mações pelo telefone (44) 
3056 6770.

Podem ser recolhidos:
- Tampas de embalagens 

de bebidas (água, refri-
gerante, mate, suco, leite, 
isotônico, lacres, etc)

- Higiene pessoal (sham-
poo, condicionador, cremes, 
pasta de dente, colírio, 
repelentes, entre outros)

- Produtos de limpeza 
(sabão líquido, detergente, 
desinfetante, água sani-
tária)

- Outras embalagens 
diversas como canetas, 
achocolatados, manteiga, 
requeijão e pote de sorvete.

A campanha idealizada pelos professores do Colégio 
Sapiens de Umuarama irá recolher tampinhas de embala-
gens para beneficiar à Sociedade de Amparo aos Animais de 
Umuarama (Saau)

Entre as doenças citadas por Mayara, ela ainda ressalta que a Cinomose vem apresentando 
um número crescente de casos em Umuarama

A veterinária Mayara explicou que quanto antes o animal 
for diagnosticado e iniciado tratamento, a chance é maior de 
se recuperar
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Trecho entre Ivaté e Douradina faz 
segunda morte em menos de 20 dias

 IPR-082: RODOVIA DA MORTE

editoria@ilustrado.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de Junho de 2020CotidianoA6

Bebês são 
deixados 
sozinhos e 
mãe acaba 
presa em 
Umuarama

CIDADE

U m u a r a m a  – 
Uma mulher de 26 
anos foi presa em 
flagrante acusada 
de abandono de 
incapaz durante a 
madrugada deste 
sábado (13),  no 
Parque Melhora-
mentos, em Umua-
rama, segundo a 
Polícia Militar. 

De acordo com 
a PM, ela deixou 
o s  f i l h o s ,  u m a 
c r i a n ç a  d e  u m 
ano e meio e ou-
tra de três anos 
sozinhos. Vizinhos 
ouviram o choro 
e  a c i o n a r a m  a 
PM. Os policiais 
foram ao local, na 
Travessa Maceió 
por volta das 3 da 
manhã e encontra-
ram os dois bebês 
do lado de fora da 
casa, chamando 
pela mãe.

Segundo nota 
a  i m p r e n s a  d a 
Polícia Militar, as 
crianças estavam 
“ e m  e s t a d o  d e 
abandono e num 
loca l  insa lubre 
com várias bitu-
cas de cigarro pelo 
chão, um papelote 
de cocaína

vazio, talheres 
que possivelmente 
fora usada para o 
consumo, e uma 
banheira ofere-
cendo risco de

a f o g a m e n t o , 
uma televisão, um 
alicate de cutícu-
las com ponta e 
fezes  sobre  um 
dos sofás”. 

O  C o n s e l h o 
Tutelar foi acio-
nado e durante o 
atendimento  às 
crianças a mãe, V. 
M. M. S. chegou e 
foi encaminhada 
para a delegacia 
da Polícia Civil . 
As crianças devem 
ser entregues a 
familiares.

Umuarama – O tre-
cho de apenas 9,5 km 
na PR-082, que liga os 
municípios de Douradina 
e Ivaté, voltou a matar na 
madrugada deste sábado 
(13). O pedreiro Gilmar 
Fernandes Brambila, de 
apenas 26 anos, morreu 
após capotar o VW Gol 
que conduzia, próximo a 
curva da Arara Azul. Esse 
foi o segundo acidente 
com vítima fatal registra-
do no local em menos de 
20 dias. 

Outros dois ocupantes 
do Gol, um jovem de 18 
anos e uma adolescen-
te de 15 anos, tiveram 

O Gol em que as vítimas estavam capotou durante a ma-
drugada deste sábado entre Ivaté e Douradina 

ferimentos leves, foram 
socorridos pelo Samu e 
encaminhadas ao Hospi-
tal Uopeccan, em Umua-
rama. 

Segundo a Polícia Ro-
doviária Estadual de Ci-
dade Gaúcha, o Gol, com 
placas de Ivaté, seguia 
no sentido Douradina a 
Ivaté quando o condutor 
perdeu o controle, capo-
tou e parou sobre a pista 
em sua mão. Brambila 
morreu ainda no local. Os 
bombeiros de Umuarama 
chegaram a ser acionados 
para auxiliar na retirada 
das vítimas que estariam 
encarceradas no veículo.

MORTES
Desde que passou por 

reformas e melhorias em 
2019, o número de aciden-
tes com mortes aumentou 
no trecho de menos de 10 
quilômetros que liga os 
dois municípios. 

Em 2018, a Polícia Ro-
doviária Estadual regis-
trou seis acidentes no 
local. No ano passado, 
somente nos sete primei-
ros meses, foram oito aci-
dentes com sete mortes. 

A explicação é que a 
pista ficou um ‘tapete’ e 
muitos condutores apro-
veitam para acelerar e 
andar bem acima dos 80 

km/h permit idos para 
o local. Para ajudar, o 
trecho tem uma curva 
acentuada  (da  Arara 
Azul) seguida de um lon-
go trecho de declive, um 
convite quase irresistível 
para muitos condutores 
pisarem ‘fundo’ no ace-
lerador.

O resultado é um au-
mento  assustador  na 
quantidade de acidentes 
e de mortes. A recomen-
dação da PRE é que o 
condutor respeite o limite 
de velocidade e mantenha 
a manutenção do veículo 
em dia, o que pode ajudar 
a salvar vidas.

Umuarama – Um homem 
de 27 anos foi flagrado ‘em-
pinando’ uma motocicleta 
Honda CG Titan preta, na rua 
Fagundes Varela, no conjunto 
Sonho Meu, por volta das 19 
horas desta sexta-feira (12), 
segundo a Polícia Militar. 

Ainda segundo a PM, o 
homem não possui Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
e o veículo foi recolhido ao 
pátio do 25º BPM por estar com 
débitos de licenciamento.

Segundo a PM, durante 
patrulhamento os policiais 
avistaram o motociclista con-
duzindo na contramão na rua 

Homem sem CNH é flagrado
‘empinando’ moto pela PM

Tubarão, marginal da avenida 
Ivo Sooma. 

Ainda segundo a PM, ao 
avistar a viatura, o condutor 
realizou manobra perigosa, 
andando em apenas uma das 
rodas. Foi tentada abordagem, 
realizada somente quando o 
motociclista chegou em sua 
casa. Ele foi conduzido até o 
25º Batalhão onde foi formali-
zado Termo Circunstanciado 
por infringir o artigo 195 do 
CTB (direção perigosa) e o 
recolhimento de sua motoci-
cleta por não possuir CNH e a 
motocicleta conter débitos de 
licenciamento.

Cidade Gaúcha – A Polí-
cia Militar apreendeu dois 
carros carregados com 
contrabando de cigarro 
durante uma perseguição 
que começou em Cidade 
Gaúcha e terminou em 
Rondon durante a noite 
desta sexta-feira (12). Não 
houve detidos. Os veículos, 
um Fiat Linea e uma cami-
nhonete Fiat Toro, foram 
levadas juntamente com o 
cigarro para a delegacia da 
Polícia Federal em Guaíra.

Segundo a PM, uma 
equipe estava entrando no 
destacamento de Cidade 

Carro carregado com contrabando
cai em buraco durante perseguição

Gaúcha quando flagrou 
quatro veículos passaram 
em alta velocidade. Come-
çou uma perseguição que 
seguiu para a PR-082, sen-
tido a Rondon. Foi dado 
alerta a toda a área do 
7º Batalhão para prestar 
apoio. No treveo de acesso 
ao distrito de Bernardelli, 
o comboio se dividiu e 
os policiais optaram por 
seguir o Linea e o Toro. 

De acordo com a PM, 
cerca de 50 metros após, 
o Linea foi encontrado 
caído em uma caixa de 
contenção de chuvas. O 

condutor havia fugido e 
deixado para trás o car-
ro e a carga, que foram 
removidos com o auxílio 
de um guincho para o des-
tacamento da Rondon. A 
princípio o veículo não tem 
alerta de furto, apenas de 
débitos em aberto.

Enquanto isso, outra 
equipe do destacamento 
de Tapejara acabou en-
contrando a caminhonete 
Toro também abandonada 
e carregada com cigarros, 
que também foi levada 
para a sede do destaca-
mento de Rondon.

Desde início da pandemia do Covid19,
foram emitidos 32 mil RG no PR

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) está trabalhando na 
confecção de carteiras de 
identidade para casos emer-
genciais durante a pandemia 
da Covid-19. Desde 23 de 
março até o último dia útil de 
maio (29) foram realizados 
cerca de 32 mil atendimen-
tos em todo o Estado. Os 
casos mais recorrentes são 
de pessoas que solicitam o 
documento para que possam 
receber o auxílio emergen-
cial do Governo Federal.

Desde o início do iso-
lamento social no Paraná 
foram solicitadas aproxi-
madamente 13 mil carteiras 
de identidade ao Instituto 
de Identificação da PCPR. 
Também foram entregues 
cerca de 19 mil RGs.

O delegado da PCPR Mar-
cus Michelotto destaca a 
importância do desse tipo 
de atendimento. “O Instituto 
de Identificação da PCPR 
não parou, pois passamos 
a atender os cidadãos que 
necessitam do RG de for-
ma emergencial. Para isso, 
contamos com o empenho 
de todos os peritos papilos-
copistas e também dos iden-

tificadores das prefeituras 
para que as pessoas que 
necessitam não fiquem sem 
o serviço,” explicou. 

ATENDIMENTO
Os agendamentos rela-

cionados à carteira de iden-
tidade pela internet estão 
temporariamente suspensos 
em razão das medidas de 
prevenção adotadas contra 
o novo coronavírus. Portan-
to, os casos tratados como 
emergenciais são atendidos 
diretamente nos Postos de 
Identificação da PCPR, sem a 
necessidade de agendamen-
to prévio.

Em Curitiba, o atendi-
mento ocorre no Posto Cen-
tral, situado na Rua Pedro 
Ivo, 386 com horário especial 
de atendimento, das 10h às 
16h. Nas demais cidades do 
Interior é necessário que o 
cidadão entre em contato 
com o Posto de Identificação 
da região e confirme os horá-
rios de funcionamento. 

CASOS 
EMERGENCIAIS
Os casos de emissão de 

RG tratados com urgência 

pela Polícia Civil são: retira-
da de medicamentos em far-
mácia, internação hospitalar, 
contratação para trabalho, 
viagem a trabalho ou em 
situação de saúde, furto ou 
roubo do documento e para 
operações financeiras, entre 
outros.

Além disso, a PCPR tam-
bém considera urgente os 
casos de pessoas que pedi-
ram o auxílio emergencial 
do Governo Federal, já que 
a Caixa Econômica passou 
a exigir o documento com 
foto para a comprovação da 
identidade.  

O cidadão que precise de 
atendimento deverá compa-
recer ao Posto de Identifica-
ção da PCPR de sua região, 
obrigatoriamente utilizando 
máscara e respeitando as 
recomendações de distan-
ciamento social. Também 
é necessário apresentar 
documentos que comprovem 
a urgência do serviço.

 Mais informações estão 
disponíveis no portal da 
PCPR em http://www.poli-
ciacivil.pr.gov.br/servicos, na 
aba carteira de identidade, 
opção agendamento.
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Queimando as 
calorias 

Flávia Alessandra aderiu 
ao Cross Ballet, uma variante 
do Crossfit. É que a atriz quer 
manter a sua excelente forma 
física. A nova modalidade já 
é uma das queridinhas das 
academias, mas por enquanto 
ela treina sozinha, pois está 
em isolamento social.

Lindo e simples
Quem convive com Rey-

naldo Gianecchini conta que o 
ator é completamente desliga-
do das tendências da moda e 
que só veste peças que lhe fa-
zem sentir-se bem. O próprio 
Giane já assumiu que é assim. 

A vontade da mãe
Dona Nadine, mãe de 

Neymar, não esconde que 
quando o filho nasceu queria 
que ele se chamasse Mateus, 
mas o pai registrou o menino 
com seu nome. Depois, quando 
veio o neto, foi batizado de Davi 
Lucca, mas ela não perdeu a 
esperança de que o próximo 
neto receba o nome de Mateus, 
como ela tanto deseja. 

Nasceu!
O menino Lestat, filhinho 

da atriz Mayana Moura e 
do francês Louis Harang. 
Ela mostrou fotos do bebê 
em suas redes sociais e foi 
bastante festejada pelos 
seus seguidores. 

Quanto menos você se envolver 
em discussões, melhor. Siga a sua 
intuição e não dê ouvidos às coisas 
que não interessam. O período é 
excelente para entendimentos com a 
pessoa amada.

O momento favorece as novas ami-
zades. Talvez seja a hora de sair do 
casulo e se abrir mais para a vida. Não 
deixe o falta de humor e o desânimo 
te dominarem. 

Excelente fase para a vida afetiva. 
O período exige concentração nos 
objetivos. Confie mais em sua intui-
ção e use o seu senso crítico a seu 
favor. Terá certa tendência para a 
introspecção. 

Combata a sua intolerância e a 
resistência às mudanças. Seja res-
ponsável, mas cuidado para não se 
desgastar. Momento para curtir o 
amor, mas evite cobrar, para também 
não ser cobrado.

Habilidades novas podem se tornar 
fontes de ganhos extras. Saiba apro-
veitar as oportunidades que a vida 
está dando para você. Seja mais 
esperto e fique de olho em tudo de 
bom que vem acontecendo.

A fase é de altos e baixos, mas não 
se deixe abater. Lembre-se que nada 
melhor do que um dia atrás do outro. 
Cultive a paciência e o entusiasmo. 
Bom para tratar com familiares.

O período é de muito otimismo e per-
severança. Excelente para investir no 
trabalho e no futuro. Confie em suas 
ideias e ponha em prática seus obje-
tivos. Paciência com a pessoa amada.

Período muito movimentado principal-
mente para quem está só. No entanto 
é preciso cuidado para não se deixar 
levar pelo coração e pela emoção. 
Lembre-se tenha os pés no chão 
acima de tudo. 

O dia começa se arrastando e bem 
lento, mas à tarde será bem melhor. 
Erga a cabeça e mergulhe de corpo e 
alma em seus afazeres e garanta um 
futuro próspero. 

Concentre seus esforços nos seus 
reais objetivos. Na parte da manhã 
procure estar junto à família. Depois 
do meio-dia, tente fazer alguns exer-
cícios físicos. À noite, invista em seu 
intelecto.

Hoje você estará mais inspirado e 
criativo. Por isso aproveite para se 
expressar nas artes, na música e em 
outras criações. Também estará mais 
sonhador, solitário e receptivo. 

O período indica muita agitação e 
acontecimentos imprevisíveis. Bom 
para resolver assuntos pendentes 
há muito tempo. Tenha cautela ao 
lidar com dinheiro. Lembre-se: dias 
melhores virão.

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45, 
na Globo

Keyla e Ellen convencem Dóris a voltar atrás em sua 
decisão de deixar a escola. Keyla, Benê e Ellen pensam 
em promover uma festa para arrecadar fundos para 
consertar a escola. Malu descobre sobre o apitaço e 
tenta falar com Edgar. K2 afirma a K1 que Tato rea-
tará o namoro dos dois. Lica e Tina exigem que Guto 
converse com Benê. Com a ajuda de Fio, Ellen cria um 
financiamento coletivo virtual com fotos da escola dani-
ficada. Lica e os alunos começam o apitaço no colégio. 
Edgar confronta Lica na frente de todos os alunos.
 

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 
Jacinto avisa a Thomas que o corpo de Elvira foi 

encontrado. Joaquim recebe a notícia da morte de 
Elvira e tenta acalmar Quinzinho. Germana e Licur-
go acusam Joaquim pela morte de Elvira e o rapaz 
acaba preso. Thomas revela a Anna que Joaquim 
foi acusado pela morte de Elvira. Bonifácio garan-
te a Joaquim que irá ajudá-lo. Anna afirma que se 
vingará de Thomas. Cecília tenta se entender com 
Libério. Licurgo insinua que Wolfgang tem motivos 
para sentir ciúmes de Diara com Ferdinando. Tho-
mas invade a casa de Domitila. Matias descobre que 
é irmão de Cecília. Jacinto conduz o caixão de Elvira.
 

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 
Carolina descarta o celular de Lorena, impedindo 

a publicação do registro de seu almoço com Germano. 
Fabinho é sentenciado a cumprir trabalhos comunitá-
rios. Lorena exige que Yasmin apreenda o celular de 
Carolina. Carolina pede a Pietro que observe se algum 
funcionário da revista faz espionagem para Lorena. 
Yasmin envia para Lorena um vídeo de Carolina dan-
çando com Germano. Carolina entra em pânico ao 
assistir ao vídeo no site de Lorena.

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Poliana tem dificuldades para decorar a coreografia 
do musical. Cássio pergunta a Bento se ele prefere 
ficar com ele ou Ruth. Vini e Guilherme vão até o bar 
Toca Toca a procura de Jeff. Nancy topa participar 
de uma operação policial para pegar Rato. Luca ter-
mina o namoro com Gabi. Sophie continua a dar as 
aulas de música na comunidade. Marcelo pede Luisa 
em casamento novamente. Disfarçado, Roger tenta 
sair do esconderijo no bar Toca Toca, mas é pego por 
Guilherme.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo 
Tereza Cristina se irrita quando Patrícia avisa 

que vai com Alexandre à festa de Griselda antes de 
comparecer ao jantar em sua casa. Wallace aceita 
se consultar com outro médico, e Zuleika pede para 
acompanhá-lo. Quinzé confessa a Gigante que teme a 
proximidade entre Teodora e Quinzinho. Luana prevê 
que Patrícia sofrerá uma grande decepção. Tereza 
Cristina se revolta com a chegada de Renê à casa 
de Griselda. Celeste comenta que Amália precisa se 
divertir. Griselda questiona Quinzé e Gigante sobre 
seus convidados especiais. Antenor revela a Griselda 
que Renê chegou à sua festa.

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Omar mente e diz que está lá por uma decisão do 
pai. Regina não gosta de saber que Julia e Joaquim 
estavam no hospital com Otávio e nem que o homem 
ainda está vivo. Safira faz todas as contas financeiras 
para entender as diferenças nos números durante a 
gestão de Geraldo na gravadora. Mateus diz para a 
mãe que não está namorando. Dóris e Mateus con-
versam. Benjamin vai até a mansão de Isabela com 
o pai dele, Jaime, o advogado que está cuidando do 
caso de Vicente.

1) Qual era a persona-
gem vivida por Betty 
Faria na novela “Água 
Viva”, que foi ao ar pela 
Globo em 1980?
a) Stela Simpson
b) Lígia
c) Maria Helena
d) Márcia

2) Na novela “Pícara 
Sonhadora”, que foi exibida pelo SBT,  
quem interpretou a personagem Rosa Garcia? 
a) Norma Blum
b) Bianca Rinaldi
c) Marcela Muniz
d) Vanessa Vholker

3) A bela Ana Furtado trabalhou em qual desses pro-
gramas da Rede Globo?
a) “Caldeirão do Huck”
b) “Vídeo Show”
c) “Programa do Jô”
d) “Domingão do Faustão”

4) A novela é “Laços de Família”. Como se chamava a 
personagem interpretada por Júlia Almeida? 
a) Ivete
b) Íris
c) Estela
d) Ingrid

5) Luana Piovani atuou na novela “Suave Veneno”, 
vivendo a filha do personagem do saudoso ator José 
Wilker. Quem era ela?
a) Maria Eduarda
b) Maria Cecília
c) Maria Helena
d) Maria Antonia

(Respostas: 1-B / 2-C / 3-B / 4-C / 5-A)

Compondo o personagem
José Loreto se prepara para viver Sidney Magal no 

cinema e por isso tem aparecido com os cabelos mais ca-
cheados do que normalmente usava. O ator explicou que 
quando começar efetivamente a gravar o longa-metragem 
terá que usar um aplique porque os cabelos de Magal eram 
maiores. É esperar e conferir. 

A primeira “mocinha”
A novela “Além da Ilusão” será exibida no ano que vem, 

na faixa global das seis e meia da tarde, e terá Larissa 
Manoela interpretando a primeira “mocinha” de sua fase 
adulta de atriz. A trama tem como cenário a década de 
1940. 

Aniversário da estrela
De forma discreta, como sempre leva a sua vida e agora 

mais ainda, impulsionada pelo isolamento social, Camila 
Pitanga comemorou 43 anos de idade. Felicidades!

Sem volta
O ator português José Condessa cancelou o seu 

acordo de trabalho com a Globo e ficou em Portugal, 
onde atuará na TVI. Para lembrar, Condessa estava 
no elenco de “Salve-se Quem Puder” e retornou ao seu 
país natal quando foi anunciada a pandemia. Agora, 
ele decidiu ficar por lá; o autor da novela, Daniel Ortiz 
precisará reescrever alguns capítulos da trama. 

O comentário é que a Globo pretende exibir um 
resumo da história de Thelma (Adriana Esteves), 
Lurdes (Regina Casé) e Vitória (Taís Araújo), antes de 
retomar a trama de “Amor de Mãe”, cujas gravações 
tem previsão de reinício na segunda quinzena de julho. 
Ainda não foi anunciado se o mesmo acontecerá com 
“Salve-se Quem Puder”. Já “No Tempo do Imperador” 
estava prestes a estrear, assim continuará inédita até 
a retomada da normalidade nas novelas globais. 

A continuação da trama

Sem aliança
Flávia Alessandra explicou porque ela e Otaviano Costa 

decidiram não usar alianças de casamento. Ela contou que 
na hora das gravações, tirava a joia e acabava perdendo, 
o mesmo acontecendo com ele. Diversas vezes, o casal 
mandou fazer novos pares para repor as perdas até que 
perceberam o quanto estava sendo gasto com isso. Daí 
decidiram não usar mais. “Todo mundo sabe que somos 
casados”, arrematou a atriz. 
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Prefeitura inicia mais uma etapa da
recuperação de ruas com micropavimentação

Umuarama - A Prefei-
tura de Umuarama inicia 
na próxima segunda-feira, 
15, mais uma etapa do 
programa de micropavi-
mentação, um serviço que 
possibilita ao município 
recuperar asfalto antigo a 
preço mais acessível e com 
durabilidade, qualidade e 
capacidade de impermeabi-
lização. Nesta etapa serão 
atendidos trechos de ruas 
e uma avenida do Parque 
Danielle, entre a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 
a Escola Municipal Rui 
Barbosa e a Avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca.

A ordem de serviço foi 
assinada pelo prefeito Cel-
so Pozzobom durante ato 
simbólico na quarta-feira, 
10, no Anfiteatro Haruyo 
Setogutte, transmitido ao 
vivo pelas redes sociais da 
Prefeitura. O contrato entre 
o município e o Consórcio 
Público Intermunicipal de 
Inovação e Desenvolvimen-
to do Paraná (Cindepar) 
tem o valor total de R$ 
993.700,00 e permite a re-
cuperação de 92 mil m² 
de pavimento em diversos 
bairros da cidade.

“Inicialmente vamos re-
cuperar cerca de 18 mil m² 
de ruas do Danielle, que 
estão em situação mais 
precária, com valor de R$ 
387.878,00. Na sequência 
definiremos quais loca-

lidades serão atendidas 
com este, que é o quarto 
contrato de micropavimen-
tação que estamos execu-
tando”, informou o prefeito 
Celso Pozzobom. O prazo 
de execução vai até 6 de 
setembro deste ano. Nesta 
semana, equipes da Prefei-
tura realizam a correção 
do pavimento nas ruas que 

Nova etapa garante a recuperação de novos trechos na cidade

serão atendidas, com obras 
de reperfilamento, tapa-bu-
raco, limpeza e poda de 
árvores, para passagem 
dos caminhões.

Além do baixo custo e da 
rapidez com que o serviço é 
realizado, o prefeito desta-
ca a vida útil – em torno de 
5 anos, dependendo de fato-
res como a intensidade do 

tráfego de veículos pesados. 
“O Cindepar existe há cinco 
anos e devido à relação de 
custo e benefício, tem hoje 
170 municípios associados. 
As vias que tiveram a mi-
cropavimentação a partir 
de 2017 permanecem em 
ótimas condições após dois 
a três de serviço realizado”, 
observou Pozzobom.

Segundo o secretário 
municipal de Obras, Pla-
nejamento Urbano, Proje-
tos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima, essa boa 
relação entre custo e bene-
fício é demonstrada pelos 
números. Com o investi-
mento de R$ 1.930.454,50 o 
município já recuperou 298 
mil m² de ruas e avenidas.

“É uma extensão total 
41,9 km, aproximadamente, 
de ruas em ótimas condi-
ções de tráfego. A micro-
pavimentação é uma opção 
excelente para ruas de 
bairros, utilizadas para o 
deslocamento dos morado-
res, do transporte coletivo e 
de tráfego leve a moderado. 
Onde predomina o tráfego 
pesado, o município realiza 
recapeamento”, explicou o 
secretário.

VIAS
Ruas que serão atendi-

das nesta etapa da micro-
pavimentação, no Parque 
Danielle

Rua Glauder Marques 
de Abreu (toda sua exten-
são)

Rua Amadeu Baggio 
Merlo (toda sua extensão)

Rua Ângelo Pereira da 
Cruz (toda sua extensão)

Rua Waldemar Evaristo 
da Cruz Ribeiro (toda sua 
extensão)

Rua Francisco Pontes 
(da Rua Glauder até a An-
tonio Aparecido Bardela)

Avenida Julio César 
Jarros (da Rua Glauder 
até a Antonio Aparecido 
Bardela)

Rua Padre João Maria 
Daniel (da Rua Glauder até 
a Amadeu Baggio)

Rua Edson Duarte Lo-
pes (da Rua Glauder até a 
Amadeu Baggio)
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Diante da Pandemia de Covid-19, o Nos-
sa Senhora saiu à frente. Rapidamente 
uma ala foi instalada para o atendimento 
de pacientes suspeitos e confirmados da 
doença, com seis leitos de UTI e quatro 
leitos de enfermaria exclusivos. Todos os 
protocolos de atendimento foram adapta-
dos, com equipamentos e treinamentos 
aos profissionais de saúde, para atuarem 
com segurança e tranquilidade. 

O Instituto Nossa Senhora Aparecida 
está pronto para os próximos 50 anos, 
reforçando a cada dia a vocação de aten-
dimento integral, cuidado e carinho com 
a saúde de quem mais precisa.

O NOVO CORONAVÍRUS

editoria@ilustrado.com.br

Instituto Nossa Senhora Aparecida: 
50 anos de medicina com carinho

 IJUBILEU DE OURO
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Umuarama - O Instituto 
Nossa Senhora Aparecida 
celebrou o seu Jubileu de 
Ouro nesta sexta-feira, dia 
12 de junho, com uma histó-
ria marcada pela dedicação 
e cuidado com a saúde e a 
vida das pessoas. 

Pioneiro no atendimento 
à saúde pública em Umua-
rama e região, o Hospital 
idealiza o sonho de seus 
fundadores, Dr. Wilson Nelli 
(em memória) e seus ami-
gos Dr. Higashi Yoshi (em 
memória) e Dr. Yugo Morita 
(em memória), exercendo 
a medicina com carinho e 
prestando atenção integral 
ao paciente.

O hospital está regis-
trado na história do muni-
cípio de Umuarama como 
referência nacional em 
cardiologia e medicina in-
tervencionista. 

É credenciado em alta 
complexidade em Urgência 
e Emergência, Cirurgia 
Cardíaca, Hemodinâmica e 
Cirurgia Bariátrica, através 
do SUS. É conveniado aos 
principais planos de saúde 
e assistência familiar do 
Brasil. 

São realizados cerca de 
42 mil atendimentos gratui-
tos por ano, sendo mais de 
1.300 procedimentos de he-
modinâmica (cateterismo 
cardíaco) e 280 cirurgias 
cardíacas. 

O modesto prédio de ma-
deira construído em 1965 
deu lugar a uma imponente 
estrutura de mais de 8.000 

Dr. Luiz Carlos Cortez Derenusson - Diretor Presidente, Dr. Milton José Belleze - Diretor 
Administrativo, Dr Leonardo Welter Junior - Diretor Técnico e Cristiano Nelli – Gestor.

metros. Atualmente são 
133 leitos de internação, 
oito salas de cirurgia, seis 
postos de enfermagem e 
dezenas de consultórios, 
salas de procedimentos, 
ambulatórios e atenção ao 
paciente e uma ampla gama 
de serviços, como: farmácia 
hospitalar descentralizada, 
serviço de gastronomia e 
nutrição, lavanderia, além 
de escritórios, refeitórios, 
ateliê próprio de costura 
e um belíssimo anfiteatro. 

O maior patrimônio do 
Instituto Nossa Senhora 
Aparecida é o seu time de 
colaboradores, com mais de 

280 profissionais de saúde, 
entre enfermeiros, farma-
cêuticos, fisioterapeutas, 
psicólogos, assistentes so-
ciais, técnicos e pessoal 
administrativo. 

O corpo clínico é forma-
do por mais de 150 profis-
sionais médicos, das mais 
variadas especialidades 
clínicas e cirúrgicas.

NOVA EXPANSÃO
O Hospital está em plena 

expansão e em breve irá 
dobrar a capacidade de 
atendimento na Unidade 
de Terapia Intensiva, que 
passará a ter 20 leitos, sen-

do 13 Unidades Coronaria-
nas.  O objetivo é ampliar 
os procedimentos de alta 
complexidade realizados 
na unidade hospitalar. 

O prédio está sendo to-
talmente revitalizado. Além 
da ampliação da estrutura, 
pintura e aquisição de no-
vos equipamentos e mobi-
liário, já em andamento, 
está prevista a instalação 
de um jardim suspenso. 
O novo ambiente irá em-
belezar o terraço criando 
uma área de convivência 
terapêutica para pacientes, 
acompanhantes e colabo-
radores. 

Umuarama – O boletim 
diário do coronavírus 
emitido pela Secretaria 
de Saúde de Umuarama, 
emitido na manhã de sá-
bado (13), confirmou mais 
três casos de Covid-19 na 
cidade. Os novos casos 
são dois adolescentes, 
sendo um uma jovem de 
13 e um rapaz de 16 anos, 
além de um homem de 56 
anos. Com os novos casos, 
a Capital  da Amizade 
chega a 51 positivos para 
doença.

Dos 51 casos confirma-
dos do novo coronavírus 
em Umuarama, um é de 
um óbito; 38 de pessoas 
recuperadas e duas hos-
pitalizadas em unidade de 
terapia intensiva (UTI). 
Dez pacientes estão em 
isolamento domicil iar, 
monitorados pelo Centro 
de Operações de Enfren-
tamento à Covid-19 (COE).

Umuarama chega a 51 casos de Covid-19 e conta com 38 pessoas curadas da doença
Os novos casos são dois 

adolescentes – uma jovem 
de 13 e um rapaz de 16 
anos – e um homem de 56 
anos. Do total de 740 no-
tificações, 602 suspeitas 
já foram descartadas e há 
ainda 87 casos suspeitos 
em investigação, todos em 
isolamento domiciliar.

CURVA – O Paraná 
completou na sexta-feira 
(12) três meses da con-
firmação dos primeiros 
casos de coronavírus em 
um momento de alerta no 
que se refere ao combate 
à doença no Estado. A 
curva da infecção acele-
rou consideravelmente, 
especialmente nos últi-
mos 30 dias. 

Os primeiros casos 
de Covid-19 no Paraná 
foram confirmados no dia 
12 de março. Na ocasião, 
a Secretaria da Saúde 

registrou seis infecções, 
mas nenhum óbito.

Em abril, um mês de-
pois, também de acordo 
com o boletim epidemio-
lógico do órgão, passou 
para 738 casos e 30 mor-
tes. Alcançou 1.906 casos 
e 113 mortes no dia 12 
de maio, até chegar aos 
números atuais, de 8.457 
casos e 280 falecimentos.

Secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto des-
tacou que o Governo tra-
balha para reequilibrar os 
números, evitando assim 
a opção por um isolamen-
to mais severo.

“Podemos tomar a me-
dida de confinamento, o 
chamado lockdown, se 
for necessário, apesar de 
todo o trabalho para que 
isso não aconteça. Daqui 
a pouco vamos ter mais 
pessoas internadas, mais 
leitos ocupados,  mais 

gente procurando as uni-
dades de saúde. O sistema 
pode, sim, colapsar se 
a curva continuar neste 
ritmo de crescimento”, 
ressaltou.

NACIONAL
Apesar do aumento con-

siderável no número de 
mortes e casos confirmados 
nos últimos dias, o Paraná 
segue com o menor índice 
de incidência da doença 
do País. De acordo com 
levantamento do Ministério 
da Saúde divulgado na 
quarta-feira (10), o Estado 
apresenta uma taxa de 
74 por 100 mil habitantes, 
seguido por Minas Gerais 
com 87,1. Já os demais es-
tados da Região Sul, Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul, apresentam 180,8 por 
100 mil habitantes e 124,5 
por 100 mil habitantes res-
pectivamente.



 CHEVROL
ET                                    
ASTRA HATCH 
ADVANTAGE

07/07, completo, prata. R$ 
21.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: 
(44) 3622-3292  /  (44) 
99976-0563.

OMEGA 
CD 

2007/2008
Completo, automatico, 
australiano, preto.  
R$35.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622 -3292 / 99976-0563.

VECTRA GLS  
2001

Bordo, completo. R$ 
13.500,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292/ 99976-0563.

CARROS ANO      COR  OPCIONAIS  VALOR 
COBALT 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ 15/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 58.900.00

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 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 ACT  16/17 PRETO COMPLETO R$ 53.900,00

ONIX PLUS 1.0 TURBO 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00

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

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!

Shopping de Umuarama/
PR. Contendo ótimo 
padrão de acabamento, 
possuindo 148m² de área 
construída, sendo 3 suítes, 
sala com pé direito duplo, 
cozinha, lavado, área de 
serviço e garagem para 
2 carros, o condomínio 
é composto por piscina, 
quadras poliesportivas, 
brinquedoteca, academia de 
ginástica, churrasqueiras, 
salão de festas, portaria 
24 horas,  e muito espaço 
ao ar livre! Valor R$ 
680.000,00. Gostaria de 
visitar o imóvel? Fale com 
um de nossos corretores!  
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210

ABDON E 
CABRELI 
IMÓVEIS

Casa à venda, localizada 
Rua Lions, Jardim Lisboa, 
Umuarama-PR. Contendo 
165m² de área construída 
sendo 3 suítes, Sala 
com pé direito duplo, 
lavabo, copa, área de 
serviço, churrasqueira, 
moveis planejados, ar 
condicionado em todos os 
quartos e Garagem Coberta 
para 02 carros. Valor R$ 
800.000,00. Gostaria de 
visitar o imóvel? Fale com 
um de nossos corretores!  
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210

ABDON E 
CABRELI 
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI 
IMÓVEIS

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

APARTAME
NTOS                                 

ABDON E 
CABRELI 
IMÓVEIS

Excelente apartamento 
localizado na Avenida 
Maringá, n° 1103, Edifício 
Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total 
de 300 m², possuindo 03 
suítes sendo uma máster, 
hall de entrada, sala de 
jantar, sala de estar, varanda 
gourmet com churrasqueira, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, copa e 
03 vagas de garagens. 
O condomínio possui: 02 
piscinas, sauna, cinema, 
01 salão de festa grande 
integrado com a piscina, 
01 salão de festa pequeno, 
brinquedoteca e academia. 
Valor R$ 990.000,00. 
Gostaria de visitar o 
imóvel? Fale com um 
de nossos corretores!  
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210

ABDON E 
CABRELI 
IMÓVEIS

Apartamento à venda 
localizada Rua Arapongas, 
n° 4.411, Zona I, Umuarama/
PR. Contendo 51.80m² 
de área privativa, sendo 
2 quartos, banheiro 
social, sala, cozinha e 
1 vaga de garagem. Valor 
169.000,00. Gostaria de 
visitar o imóvel? Fale com 
um de nossos corretores!  
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210

ALUGO APTO 
EDIFÍCIO ASTON 

PARK
Alugo 1.500,00 + cond.  
c/ 01 suíte, c/ armário 
plan., 02 quartos, sala, 
copa, cozinha e aréa de 
serviço c/ armários plan, 
sacada c/ churrasqueira, 
02 vagas de garagem. 
Rua Japurá N°3601. Fone: 
(44) 9 9975-0440 / (44) 
98831-9599

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 
ELETRONIC 1.0 

94/94
Cinza, quatro portas, 
com ar condicionado. R$ 
6.500,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

UNO MILLE 
ECONOMIC 1.0

2008/2008, prata. R$ 
14.500,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

FORD                                         
FIESTA 
HATCH 

2003/2004
Prata. R$ 15.000,00.  
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/  9 9976-0563.

IMPORTAD
OS                                   

COROLLA XEI 
11/12 2.0

Prata, câmbio borboleta, 
interna de led. R$ 50.000,00.   
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563.

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, 4 portas, 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.
Fones: (44) 9 9977-2696 
/ 9 9901-1509.

MOTOS                                        
BIZ +125 2010

Vermelha. R$ 6.300,00. 
Fones: (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

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

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

ABDON E 
CABRELI 
IMÓVEIS

Excelente residência 
localizada no condomínio 
fechado Paysage Essenza, 
próximo ao Palladium 

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

MOTOS

DIVERSOS  

CASAS                                       

APARTAMENTOS  
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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. 



Chevrolet Tracker é o carro que mais 
cresce em vendas, segundo montadora
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VeículosVeículos

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

O Chevrolet Tracker é o 
carro que mais cresce em 
vendas no Brasil. Desde o 
lançamento da nova geração, 
no fim de março, a procura 
pelo produto vem aumentan-
do tanto em concessionárias 
quanto nos canais digitais 
da marca.

Nos meses de abril e 
maio, o Tracker foi o único 
modelo a registrar alta nos 
emplacamentos em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. A análise considera 
o ranking dos 50 automóveis 
e comerciais leves mais em-
placados do mercado.

O resultado é bastante 
expressivo, principalmente 
neste contexto atual, que 
registra uma retração média 
nas vendas de automóveis de 
quase 75%.

Outro feito relevante foi a 
conquista da liderança entre 
os SUVs logo no primeiro 
mês cheio de vendas do Novo 
Tracker. A posição foi man-
tida em maio, e a vantagem 
para os rivais, ampliada, 
principalmente no varejo, ca-

O Tracker foi o único modelo a registrar alta nos emplacamentos em relação ao mesmo 
período do ano passado

nal direto com o consumidor 
final (excluindo vendas para 
empresas e frotistas).

“O Novo Tracker inova 
por entregar tudo aquilo 
que o consumidor realmente 

valoriza, sem precisar fazer 
renúncias. Tem porte de SUV 
de verdade e oferece tecno-
logias surpreendentes como 
o Wi-Fi e o alerta de colisão 
com sistema de frenagem 

autônoma de emergência”, 
explica Carlos Zarlenga, 
presidente da GM América 
do Sul.

Além da ampla lista de 
equipamentos de conectivi-

dade, conforto e segurança, 
o Novo Tracker se destaca 
ainda por sua mecânica. 
Traz uma nova família de 
motores turbo de alta efi-
ciência e performance que o 
posiciona como o SUV mais 
econômico da categoria, de 
acordo com o Inmetro.

Os canais de vendas on
-line também ajudaram a 
potencializar as vendas do 
produto nesta época de isola-
mento social, em que muitas 
concessionárias permanece-
ram fechadas para ajudar no 
combate à pandemia.

Neste período, a empresa 
acelerou seu programa de 
digitalização e lançou novos 
serviços para os clientes e 
para a rede de concessioná-
rias. O primeiro deles foi a 
Operação Virtual Chevrolet, 
que permite ao consumidor 
navegar por um showroom 
de ofertas on-line, contatar-
se a um vendedor por What-
sApp, por exemplo, e ter seu 
usado avaliado remotamente 
ou até solicitar um test-drive 
delivery.

Outra ação diferenciada 
da Chevrolet promovida em 
canais digitais foi o lança-
mento da primeira loja de 
veículos novos no Mercado 
Livre, a maior plataforma 
de e-commerce da América 
Latina. O Novo Tracker foi 
o produto escolhido para 
estrear no marketplace em 
virtude do seu caráter ino-
vador.

Fábrica retoma 
produção
A nacionalização do 

Novo  Tracker  também 
agrega maior qualidade 
ao veículo e permite maior 
flexibilidade fabril. Aliás, a 
produção do SUV retornou 
no Complexo Industrial de 
São Caetano do Sul (SP) 
no dia 18 de maio de forma 
gradual e em conformidade 
com um rígido protocolo 
de segurança. O objetivo é 
manter a Covid-19 fora das 
instalações e ajudar a pre-
venir a propagação do vírus 
dentro da empresa e nas 
comunidades onde atua.


