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PET ILUSTRADO

Saiba como livrar 
os gatos de duas 
doenças comuns 
nos dias de hoje

Os animais de estimação ganham, 
cada vez mais, a simpatia das pes-
soas e passam a ser mais um ou uns 
integrantes da família. O Ilustrado traz 
a partir deste domingo um espaço 
especial para divulgar notícias do 
mundo pet. Nesta primeira edição, 
a médica veterinária de Umuarama, 
Juliana Amarante aborda duas doen-
ças comuns que atingem os gatos e 
provocam infecções.  

12 Páginas 15:42 h

Página A6

UMUARAMA 

Neste domingo 
na cidade tem 
live solidária 

Página A6

AFETIVIDADE

Padrinhos 
afetivos passam 

a quarentena 
com acolhidos
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PANDEMIA

Vestibular da 
UEM é adiado 
para fevereiro 

do próximo ano
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NA MIRA

Investigação 
das fake news 
se aproxima 

dos bolsonaros
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CIDADE

Avança a 
duplicação 
da avenida 
Portugal 

Isolamento social em Umuarama cai 
para 33%, o pior índice desde março

A pavimentação no trecho de 47 quilômetros da Estrada Boiadeira entre Icaraíma 
e Serra dos Dourados (Umuarama) está avançando a cada dia. Partiu de Icaraíma 
e está chegando em Santa Eliza. O prefeito Celso Pozzobom esteve nas obras na 
semana que passou e destacou a importância da pista para a economia. Página A4
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 ISAÚDE

Veterinária orienta para a prevenção 

de duas doenças que acometem os gatos 
SEU PET NO ILUSTRADO 

Ele é cheio de estilo e adora crossfit, este é shih 

tzu Burpee. Além da paixão pelos esportes, ele 

acabou de receber o título de irmãozão do pequeno 

Leonardo. Junto com seus tutores, o professor 

André Luiz Camargo (Academia Troia) e Ana Elisa 

Peres Souza Camargo (Procuradora do Estado do 

Paraná) Burpee, há quatro meses, vive a beleza 

que o nascimento traz para o seio familiar. 

FAMÍLIA 

SIMPATIA EM CACHORRO

O FRIO CHEGOU

Quem é cliente da Clínica Veterinária Clinipet 

de Umuarama, conhece a simpática Palmira. Além 

de adorar um carinho, Palmira também gosta de 

retribuir e se você chegar na clínica, com certeza, ela 

vai te receber com um belo sorriso. O Pet Ilustrado 

recomenda, se quiser bater um papo legal para 

aliviar as tenções do dia, vai conhecer a Palmira.

Animais também sofrem com o frio e podem até 

adoecer por conta disso. Por isso, é preciso estar 

atento e reforçar os cuidados com os bichinhos nesta 

época do ano. Atenção os cachorros de pelo curto 

precisam de atenção maior, por isso, não esqueça 

de buscar modelitos de roupas quentes para seu 

bichinho. Dê preferência para tecidos soft e malhas.

Umuarama - O número 

de adoções de animais de 

estimação vem crescendo 

no Brasil. Porém, ao adotar 

um pet o tutor precisa ter 

consciência, que esse ser 

vivo necessita de cuidados 

e atenção. A vacinação é um 

dos primeiros itens a ser 

observado, explica médica 

veterinária de Umuarama, 

Juliana Amarante. Juliana 

também falou sobre duas 

doenças, que acometem os 

gatos: o vírus da imunodefi-

ciência felina (FIV) e o vírus 

da  leucemia felina (FeLV).

Segundo Juliana Ama-

rente, o FIV e o FeLV afetam 

principalmente os felinos 

domésticos e as infecções 

por estes agentes é mais 

comum quando existe alta 

densidade populacional de 

felinos errantes e semi-do-

miciliados. “Os vírus FeLV 

e FIV, são pertencentes a 

mesma família (Retroviri-

dae), porém pertencem a 

gêneros diferentes e estão 

associados com diversas 

condições debilitantes nos 

gatos”, disse. 
A infecção pelo FIV tor-

na os animais mais susce-

tíveis a outras infecções, 

pois está associada ao es-

tado de imunossupressão 

(sistema imunológico) dos 

animais. A doença deixa 

o animal propenso à in-

fecções secundárias, que 

são responsáveis por alta 

taxa de mortalidade dos 

gatos, explicou a médica 

veterinária. O vírus da FIV 

é normalmente transmitido 

pelo contato direto de ani-

mais sadios com animais 

infectados, por meio de 

mordidas e arranhões du-

rante brigas.

LEUCEMIA FELINA

Na FeLV os sinais clíni-

cos apresentados são va-

riados assim como na FIV, 

os animais portadores são 

suscetíveis a neoplasias 

como o linfoma e quadros 

de imunossupressão, de-

sordens hematológicas, 

síndromes reprodutivas e 

neurológicas. Comumente 

os gatos podem apresen-

A Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável 

e do Turismo alerta a popu-

lação sobre cuidados com os 

animais domésticos durante 

o período de isolameno social. 

Eles não repassam o coro-

navírus para o ser humano, 

mas podem levar o vírus 

para o ambiente familiar em 

decorrência das saídas para 

ruas, praças e parques.

A higiene dos animais 

também é fundamental. O 

secretário Márcio Nunes res-

salta que passear com os pets 

pode representar um risco 

dobrado de contaminação 

para os donos. Ele explica 

que os cuidados devem ser 

estendidos aos pets. “É pre-

ciso limpar as patas e pelos 

com água e sabão. Quando 

os pets tocam uma superfície 

contaminada, eles podem 

levar o vírus para dentro de 

casa”, disse o secretário.

Dentre as muitas sensa-

ções causadas pelo isolamento 

social, está a carência. Sortu-

dos são aqueles que podem 

dividir a casa com amigos, fa-

mília, cara-metade. Quem está 

sozinho sofre um pouco mais. 

Talvez por isso o número de 

adoções de cachorros e gatos 

têm aumentado pelo mundo.

Quanto tempo suportamos 

a solidão da quarentena? Para 

tar perda de peso, febre, 

desidratação, diarreia, con-

juntivite e infecções orais”, 

explicou.
Juliana ressaltou que 

a transmissão ocorre pelo 

contato direto entre gatos 

positivos para FeLV e os 

saudáveis, principalmen-

te por meio da saliva em 

casos de lambeduras e 

compartilhar potes de água 

e ração. A doença também 

pode ser transmitida pelo 

sangue, secreção nasal, 

lágrimas, fezes e no leite.

PREVENÇÃO 

O alerta da médica vete-

rinária Juliana Amarante é 

para prevenção e para isso, 

o tutor deve evitar o acesso 

do animal à rua, solicitar ao 

veterinário uma avaliação 

dos felinos que serão ado-

tados antes da introdução 

no ambiente e vacinação 

para o FELV. “Além disso, é 

fundamental o diagnóstico 

precoce dos felinos por-

tadores, o qual é feito por 

meio de uma amostra de 

sangue em um teste rápido 

e que leva em torno de 10 

minutos para ter o resulta-

do. Leve regularmente seu 

pet ao médico veterinário 

e lembre, se miou testou”, 

finalizou. 

Segundo a veterinária Juliana Amarente, o FIV e o FeLV afetam principalmente os felinos 

domésticos

A dica é para o tutor evitar o acesso do animal à rua e cuidar 

da vacinação

Cuidados de higiene devem ser 

estendidos a animais domésticos

Sempre que sair para passear com seu cachorrinho é bom limpar a patinha dele

Adotar um animal pode deixar o isolamento social mais leve

o diretor de filmes Nathan 

Sanches, foram dois meses. 

Decidido em ter um amigo de 

quatro patas, fez várias visitas 

até encontrar a Banana. “Tem 

muita gente que está em casa, 

fazendo todas as precauções 

de higiene e segurança, mas é 

preciso lembrar que não é só 

disso que sofremos. É tempo 

de cuidar da saúde mental e 

emocional também. E acho 

que para isso os animais são 

grandes aliados”.

ADOÇÃO
Apesar de algumas ONGs e 

abrigos terem confirmado um 

aumento na procura de ado-

ções no Brasil, outras recla-

mam de devoluções - dentre as 

justificativas, estão mudança 

para a casa dos pais, demissão 

de emprego e baixa renda.

RESPONSABILIDADE

“A quarentena é muito 

propícia para adoção, pois, 

em tese, o adotante está em 

casa e vai poder acompanhar 

o animal. Mas a adoção sem-

pre tem de ser refletida”, diz 

Vanice, da Uipa. Por isso, a 

preocupação é a possibilida-

de de futuras devoluções ou 

abandono.
A maioria dos abrigos e 

ONGs entrevistados afirma-

ram fazer termos de adoção, 

entrevistas, questionários, 

visitas presenciais de sur-

presa e conscientização do 

adotante como processos do 

pré e pós adoção. Alertam 

que as pessoas que estive-

rem fazendo a adoção por 

impulso não sigam adiante.

Pergunte-se: quando a 

vida voltar ao normal, con-

seguirei adaptar ela ao meu 

novo amigo? Se a resposta 

for sim, prepare-se para ser 

preenchido com um novo 

companheiro cheio de amor 

para dar e gratidão eterna 

como tem o Jack pela Saman-

tha, o Patrick pela Angela, ou 

a Berenice pelo publicitário 

Bernardo Guimarães. “Eu já 

estava maturando essa ideia 

há bastante tempo.” 

CHEVROL
ET                                    

CRUZE LTZ 
18/18

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

VECTRA 2000  / 
2000

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

VECTRA GLS  
2001

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

VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 

07/08
Cinza, flex, completo. R$ 
24.500,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

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

FIAT                                         
STRADA HARD 
WORKING 1.4

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

UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$ 
14.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

UNO ELETRONIC 
94 1.0 94/94

Cinza, quatro portas, com ar 
condicionado. R$ 6.500,00.  
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563

IMPORTAD
OS                                   
HONDA CIVIC LX 

2000/2000
Prata, câmbio mecânico. 
R$ 15.000,00.  Fones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

HONDA CIVIC 
LXR 2.0 2014

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

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

VOLKSWA
GEN                                   

GOL TREND 
2008

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

MOTOS                                        
BIZ +125

Vermelha. R$ 6.300,00. 
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563.

AVISOS E 
EDITAIS                             

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

R.S. de Mendonça da Cruz, 
CNPJ: 16.831.226/0001-74. 
Comunica para os devidos 
fins o extravio do seu 
ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 30935.  Com esta 
publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

Admilson Luiz Rosa , CPF: 
045.199.599-69. Comunica 
para os devidos fins o 
extravio do seu ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 33018.  
Com esta publicação 
torna-se sem efeito legal 
e comercial.

APARTAME
NTOS                                 

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

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

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

CRUZE SEdAn LT TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00 

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

CRUZE SEdAn LTZ II TURBO 16/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

CRUZE SEdAn LTZ I TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

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

CRUZE SEdAn LTZ II TURBO 16/17 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 77.900,00

CRUZE SEdAn LTZ II TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

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

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

MOnTAnA 1.4 LS 18/19 BRAnCO COMPLETO R$ 42.900,00

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

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

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

S10 2.5 LT fLEX 4X2 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00

S10 2.8 LTZ dIESEL 4X4 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 132.900,00

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 13/13 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00

FIAT

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

AVISOS E EDITAIS                            

APARTAMENTOS  

MOTOS

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

ALUGA-SE. Sala comercial

Embora algumas pessoas 
ainda não se conscientiza-
ram, o isolamento social é 
citado pelos médicos como o 
meio mais eficaz de evitar a 
propagação do coronavírus. A 
empresa Inloco, que faz o cál-
culo em todo o País com base 
nos aparelhos de celulares, 
atestou que em Umuarama o 
isolamento social é de apenas 
33%. No dia 25 de março pas-
sado chegou a 58%. A média 
do Paraná é de 37%. Com o 
número de casos da covid-19 
ainda em crescimento, a Saú-
de local reforça o apelo para 
as pessoas tomarem mais 
cuidado.  Página B1  

• Neste sábado de manhã o comércio registrou movimento maior, pouca gente de máscara e pessoas muito próximas 
Página A3

COVID 19 

Umuarama 
confirma mais 

dois casos
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TCU quer apurar se grupo utilizou recursos públicos
Brasília, (AE) - O “ga-

binete do ódio”, estrutura 
do Palácio do Planalto res-
ponsável por fazer ataques 
nas redes sociais e em 
grupos de WhatsApp a 
críticos do presidente Jair 
Bolsonaro, entrou na mira 
do Tribunal de contas da 
União (TCU), informa o 
Estadão. O subprocurador 
Lucas Furtado ingressou 
com uma representação 
para que a corte de Contas 
analise se a ação do grupo 
de servidores é financiada 
por recursos públicos. Na 
representação, o procura-
dor classificou o “gabinete 
do ódio” como uma Parce-
ria Público-Privada (PPP), 
que funciona com o aporte 
de recursos públicos e de 

empresas.
Como revelou o Esta-

dão, o “gabinete do ódio” 
está instalado dentro da 
estrutura do gabinete do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Seriam 23 servidores nessa 
função. A atuação do grupo 
é investigada também pelo 
inquérito do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que 
apura a disseminação de 
fake news. 

No despacho em que 
pediu busca e apreensão 
em endereços de blogueiros 
e youtubers nesta semana, 
o ministro Alexandre de 
Moraes, relator do inqué-
rito, classificou o “gabi-
nete do ódio” como uma 
“associação criminosa”, 
que receberia dinheiro de 

empresários. Nenhum ser-
vidor do Planalto, contudo, 
foi alvo. O grupo também é 
investigado pela Comissão 
Parlamentar dos Inquérito 
(CPI) das Fake News do 
Congresso. 

Na representação 
ao TCU, Furtado pede 
que sejam identifica-
dos os integrantes do 
governo que compõem 
o “gabinete do ódio” e, 
comprovadas as ilega-
lidades, sejam punidos 
administrativamente 
e devolvam aos cofres 
públicos recursos usa-
dos para disseminar 
notícias falsas. 

Outro objetivo da repre-
sentação é investigar o pos-
sível uso de recursos públi-

cos para financiar ataques 
de fake news na campanha 
eleitoral de 2018. Furtado 
destaca que a decisão de 
Moraes, de determinar a 
quebra do sigilo fiscal e 
bancário de empresários 
no inquérito das fake news, 
abrange o período eleitoral 
daquele ano.

Por isso, pede que seja 
avaliada a possibilidade da 
criação de uma força-tarefa 
para o compartilhamento 
de informações ou, pelo me-
nos, a atuação conjunta do 
Ministério Público Eleito-
ral, Tribunal Superior Elei-
toral e TCU para apurar 
possíveis crimes cometidos 
pela chapa vitoriosa, para a 
Presidência da República, 
nas eleições de 2018.

BOLSONAROS NA MIRA

Investigação das fake news deve chegar 
logo a núcleo do ‘gabinete do ódio’

Brasília, (AE) - O avan-
ço da investigação sigilo-
sa do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre ame-
aças, ofensas e fake news 
disparadas contra inte-
grantes da Corte e seus 
familiares deve chegar ao 
núcleo próximo do pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
segundo a Agência Estado 
apurou. Com previsão de 
ser concluído em 15 de 
julho, mas a possibilidade 
concreta de ser novamen-
te prorrogado, o inquérito 
já fechou o cerco sobre o 
“gabinete do ódio”, grupo 
de assessores do Palácio 
do Planalto comanda-
do pelo vereador Carlos 
Bolsonaro (Republica-
nos-RJ), filho do chefe do 
Executivo. A existência 
desse núcleo foi revelada 
em reportagem do Esta-
dão de setembro do ano 
passado.

Comandante do “gabi-
nete do ódio”, Carlos não 
foi alvo da operação da 
Polícia Federal ocorrida 
na quarta-feira por de-
terminação do relator do 

inquérito das fake news, 
ministro Alexandre de 
Moraes. A ofensiva, con-
siderada “abusiva” pelo 
Palácio do Planalto, resul-
tou na apreensão de do-
cumentos, computadores 
e celulares em endereços 
de 17 pessoas suspeitas 
de integrar uma rede de 
ataques a ministros do 
STF e na convocação de 
depoimento de oito depu-
tados bolsonaristas.

A expectativa de in-
tegrantes do STF é a de 
que, se em um primeiro 
momento Moraes optou 
por focar nos tentáculos 
operacionais do “gabi-
nete do ódio”, o filho do 
presidente da República 
deve ser atingido já na 
etapa final do inquérito, 
com o aprofundamento 
das investigações. O cál-
culo político que estaria 
sendo feito é o de que o 
envolvimento de nomes 
mais graúdos nessa etapa 
poderia comprometer os 
trabalhos.

A investigação é con-
duzida no Supremo pelo 

delegado federal Igor 
Romário de Paula, que 
integrou a Lava Jato em 
Curitiba, e é tido como 
um aliado do ex-ministro 
Sérgio Moro, e também 
por Denisse Dias Rosas 
Ribeiro, Fábio Alceu Mer-
tens e Daniel Daher. Em 
meio às acusações de 
Moro de que Bolsonaro 
tentou interferir politi-
camente na PF, Moraes 
decidiu blindar o grupo e 
determinou que o inquéri-
to deveria continuar nas 
mãos desses delegados, 
independentemente das 
trocas no comando da 
corporação.

Ao determinar a opera-
ção de busca e apreensão, 
que mirou empresários e 
blogueiros bolsonaristas, 
o ministro definiu o “gabi-
nete do ódio” como uma 
“associação criminosa”. 
“As provas colhidas e os 
laudos periciais apre-
sentados nestes autos 
apontam para a real pos-
sibilidade de existência 
de uma associação cri-
minosa, denominada nos 

depoimentos dos parla-
mentares como ‘Gabine-
te do Ódio’, dedicada a 
disseminação de notícias 
falsas, ataques ofensivos 
a diversas pessoas, às 
autoridades e às Institui-
ções, dentre elas o Supre-
mo Tribunal Federal, com 
flagrante conteúdo de 
ódio, subversão da ordem 
e incentivo à quebra da 
normalidade institucional 
e democrática”, escreveu 
Moraes.

A operação contra alia-
dos bolsonaristas foi criti-
cada ontem por Carlos no 
Twitter. “Nunca tiveram 
provas, apenas narrati-
vas. Revelações literal-
mente inventadas por 2 
parlamentares e agora 
apoiadas por biografados. 
Forçam busca e apreen-
são ilegais para criarem 
os fatos e ganharem fôle-
go”, escreveu. “Eu não sei 
o que estão fazendo. Não 
chego perto do meu pai há 
um bom tempo. Apenas 
exibi minha liberdade de 
falar enquanto posso!”, 
emendou
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Charge

É notório o aumento de gastos públicos para o enfrentamento 
da COVID-19, sendo classificada como medida necessária e 
urgente na opinião de economistas de diferentes correntes de 
pensamento. Mesmo entre os pensadores liberais mais radi-
cais - que defendem uma menor presença do Estado no âmbito 
econômico – insistem na necessidade de uma atuação estatal 
para evitar o fechamento de empresas.

Em vários momentos da história mundial volta-se ao debate 
acerca do melhor modelo de Estado frente as adversidades 
econômicas e sociais. E agora não será diferente! Estamos 
enfrentando um período difícil em que se coloca de um lado 
a necessidade do Estado combater um vírus que ainda não 
há vacina/remédio e, de outro, a necessidade em se garantir 
empregos, manter a saúde financeiras de empresas e garantir 
a subsistência de pessoas vulneráveis. 

Na sua essência, a corrente liberal clássica tem como norte 
a defesa da tese de que não caberia ao Estado atrapalhar o 
processo de desenvolvimento das pessoas e da economia, 
defendendo que a presença estatal deveria ser a mais neutra 
possível, dando força a famosa ideologia liberal do laissez-faire, 
laissez-passer. Assim, dentro de uma concepção liberal, o Estado 
não teria participação significativa nas  atividades económicas.

Ocorre que fatos recentes demonstram que a presença de 
um Estado prestacional é mais do que necessária, especialmente 
com medidas de contenção sanitária e de fomento da economia. 
Em um ambiente de crise, até mesmo em sociedades reco-
nhecidamente como liberais, temos presenciado intervenções 
estatais a fim de assegurar estabilidade econômica, que até  
então pertenceriam ao núcleo da auto-regulação do mercado. 

Na opinião do diretor da Faculdade de Economia e Admi-
nistração da PUC-SP, Antonio Correa de Lacerda, será preciso 
quebrar paradigmas para amenizar os efeitos da crise sobre 
a economia, devendo reconhecer o Estado como um agente 
indispensável na adoção de um conjunto de políticas e medidas 
anticrise.  Defende o Professor Antonio Correa que as políticas 
a serem adotadas no Brasil implicarão um custo da ordem de 
R$ 500 bilhões, ou o equivalente a 7% do PIB no ano. 

Neste momento, ao lado das políticas sanitárias, visualiza-se 
um Estado fortemente influenciado pelas doutrinas económicas 
do britânico John Keynes, economista que teve suas teses apli-
cadas na recuperação americana após a crise de 1929. As ideias 
do economista suscitam ainda um enorme debate, desde suas 
propostas de utilizar o gasto público para reativar o crescimento 
e sobre o Estado de bem-estar social.  Rejeitava especialmente a 
ideia de que o mercado se reequilibra sozinho, sendo que em sua 
famosa obra “A teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, 
Keynes defendeu um papel atuante do poder público, com a 

utilização de políticas fiscais para o alcance do pleno emprego 
e, via de consequência, o equilíbrio da economia nacional. 

Se por um lado se mostram populares e simpáticas as 
medidas liberais como o corte de salários de servidores públi-
cos, redução da presença do Estado na prestação de serviços 
públicos e na atividade económica, por outro, sozinhas, seriam 
insuficientes para resolver o problema. A tese de que a solução 
estaria somente na redução do Estado já se mostrou insuficiente 
para controlar as crises mundiais, conforme ficou demonstrando 
na história com a quebra da bolsa de valores de Nova York em 
1929 e volta-se a se colocar em cheque na crise pós COVID-19.

Se por um lado não se acredita na solução de um Estado 
puramente liberal, também não se defende que deveria haver 
um modelo de Estado centralizado, fechado e extremamente 
paternalista. A resposta está na própria Constituição Federal, 
onde seu art. 170 e 174 definem que aplica-se – dentre outros - o 
princípio da livre iniciativa, mas respeitando o Estado como 
agente normativo e regulador da atividade econômica, que 
deverá cumprir seu papel na garantia de uma segurança jurídica 
e estabilidade social.

Em um país com tamanhas desigualdades regionais como o 
Brasil, o Estado assume importante papel no desenvolvimento 
do tecido social e econômico local. Em razão disso é a que se 
exige uma intervenção estatal estritamente necessária à reali-
zação daquilo que o Estado se propõe a fazer, exigindo esforços, 
tanto do poder público, quanto do mercado, para conciliar as 
conquistas oriundas do constitucionalismo moderno.

Acima do debate se o Estado brasileiro é liberal ou social, 
coloca-se a necessidade de que haja um dirigismo estatal no 
sentido de que possa criar um ambiente propício para que as 
empresas voltem a investir com segurança, os trabalhadores 
retornem aos seus empregos e tenhamos condições de enfrentar 
os problemas sociais existentes. 

Com o retorno à normalidade, haverá a necessidade de que 
os governantes (dos três Poderes) literalmente “caiam na real” 
e realizem um pacto de governabilidade, onde coloquem efetiva-
mente os interesses da nação acima dos interesses individuais. 
A situação exige uma posição construtivista do poder público, de 
modo que os atos estatais sejam elaborados de forma contínua 
e direcionados à retomada do desenvolvimento econômico e do 
bem comum. 

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

Ainda haverá espaço para um Estado liberal?
 •Por Helton Kramer Lustoza
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Manifesto de juristas pede 
“Basta!” à  agressão a Poderes 
desferidos por Bolsonaro

São Paulo, (AE) - Ma-
nifesto assinado por mais 
de 600 juristas, intitulado 
“Basta!”, pede a ação 
da Justiça contra o que 
classificam como ataques 
aos Poderes da República 
desferidos pelo presiden-
te da Republica, sem citar 
nominalmente Jair Bol-
sonaro. Segundo o texto, 
o presidente “agride de 
todas as formas os Pode-
res constitucionais das 
unidades da Federação, 
empenhados todos em 
salvar vidas. Descumpre 
leis e decisões judiciais 
diuturnamente porque, 
afinal, se intitula a pró-
pria Constituição”.

Os assinantes afirmam 
ainda que o Brasil “é joga-
do ao precipício de uma 
crise política quando já 
imerso no abismo de uma 
pandemia que encontra 
no Brasil seu ambiente 
mais favorável, mercê de 
uma ação genocida do 
presidente da República”.

“Todos nós acredita-
mos que é preciso dar 
um BASTA a esta noite 
de terror com que se está 
pretendendo cobrir este 
país. Não nos omitiremos. 
E temos a certeza de que 
os Poderes da República 
não se ausentarão”, diz 
o texto.

Entre os que firmaram 
o manifesto estão Antonio 
Claudio Mariz de Oliveira, 
Miguel Reale Júnior, Cel-
so Lafer, Claudio Lembo, 
Joaquim Falcão, Fábio 
Konder Comparato, Pier-
paolo Bottini, Dalmo de 
Abreu Dallari, Felipe San-
ta Cruz e José Gregori.

Na mesma linha, outro 
manifesto, assinado por 
personalidades das áreas 
de cultura, esporte, me-
dicina, educação, política 
e do mundo corporativo, 
publicado nos jornais de 
grande circulação nes-
te sábado, defende uma 
“administração pública 
reverente à Constitui-
ção”. “Somos a maioria 
e exigimos que nossos 
representantes e lideran-
ças políticas exerçam com 
afinco e dignidade seu pa-
pel diante da devastadora 
crise sanitária, política e 
econômica que atravessa 
o país”, diz o texto.

O mani festo  pede 
união de partidos, com 
seus líderes e candidatos, 
para um projeto comum 
de país, deixando de lado 
projetos individuais, para 
formar uma frente ampla 
que responda de forma 
“madura” e “eficaz” aos 
“crimes e desmandos de 
qualquer governo”.

Datafolha: 67% reprovam 
negociação de cargos de 
Bolsonaro com congressistas

São Paulo, (AE) - Pes-
quisa Datafolha divul-
gada neste sábado pela 
Folha de S. Paulo mostra 
rejeição da população à 
iniciativa do governo 
Jair Bolsonaro de ne-
gociar cargos e verbas 
com parlamentares. 
Nas últimas semanas, 
o presidente tem refor-
çado sua aproximação 
com parlamentares do 
Centrão. À pergunta 
“Bolsonaro age bem ou 
mal ao negociar cargos 
e verbas com deputados 
e senadores?”, 67% dos 
entrevistados afirma-
ram que o presidente 
age mal e 20%, que age 
bem. Outros 11% dis-
seram não saber e 2%, 
que ele não está nego-
ciando cargos e verbas.

A pesquisa foi re-
alizada nos dias 25 e 
26 de maio, com 2.069 
brasileiros adultos, em 
todas as regiões e esta-
dos do País. Por causa 
da pandemia do novo 
coronavírus, as entre-
vistas foram feitas por 
telefone, método que 

exige questionários rá-
pidos, sem a utilização 
de estímulos visuais. A 
margem de erro é de 
dois pontos percentu-
ais, para mais ou para 
menos.

Ainda, na pesquisa, 
64% disseram que o 
presidente não está 
cumprindo o que pro-
meteu na eleição de 
2018 sobre a relação 
com o Legislativo. Para 
29%, ele está cumprin-
do a promessa, enquan-
to 8% não souberam 
responder.

Entre aqueles que 
dizem ter votado em 
Bolsonaro em 2018, o 
quadro se inverte, e 49% 
consideram que o presi-
dente está cumprindo a 
promessa, ante 42% que 
veem descumprimento 
do anunciado na época.

Nas duas pergun-
tas sobre o assunto, a 
reprovação ao compor-
tamento do presidente 
tende a ser maior entre 
jovens de 16 a 24 anos 
e entrevistados com 
ensino superior.
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 IObras de pavimentação da Boiadeira
já se aproximam de Serra dos Dourados

Ainda no início da pandemia 
do novo coronavírus no Brasil, 
o Edital de Inovação para a In-
dústria abriu a chamada “Mis-
são contra Covid-19”. O foco 
foi em projetos envolvendo 
prevenção, diagnóstico e trata-
mento da doença. O Hilab, pro-
posta da Hi Technologies, foi 
um dos primeiros aprovados 
pela chamada especial. Ele já 
estava disponível em farmácias 
desde 2017 para a detecção de 
outras doenças, mas com o sur-
gimento do novo coronavírus, 
foi aplicado e validado para o 
teste para a Covid-19.

A adaptação foi feita em par-
ceria com o Instituto Senai de 
Inovação em Eletroquímica, 
em Curitiba, que disponibili-
zou pesquisadores e especia-
listas, infraestrutura e apoio 
financeiro para potencializar 
a iniciativa da startup, adicio-
nando ainda mais tecnologias 

e melhorando o teste com 
metodologias de pesquisa 
desenvolvidas por bioquími-
cos, médicos e enfermeiros de 
Saúde do Sesi no Paraná. Por 
meio da parceria foi possível 
aumentar a capacidade pro-
dutiva da Hilab e a escala de 
produção exponencialmente. 
Testes à disposição da indústria

Com o objetivo de apoiar as 
indústrias, a partir de agora, o 
Sesi no Paraná, por meio do 
Programa Sesi de Prevenção e 
Orientação à COVID, entre ou-
tras ações, passa a ofertar o Hi-
lab para as indústrias  a preços 
acessíveis – a partir de R$ 98, 
com desconto para sindicatos 
e indústrias associadas (a partir 
de R$ 78). “Precisamos de uma 
retomada gradual da econo-
mia e, para isso, é preciso pre-
servar a saúde de nossos tra-
balhadores. Com os testes, as 
indústrias poderão elevar seus 

padrões de segurança”, afirma 
Carlos Valter Martins Pedro, 
presidente do Sistema Fiep. 

Na própria indústria ou uni-
dade do Sistema Fiep, profis-
sionais de saúde do Sesi no 
Paraná realizam a coleta de 
sangue e o Hilab faz a digita-
lização e a leitura dos dados 
da amostra, para então enviar 
as informações para o labora-
tório, onde são analisadas por 
especialistas. Em 20 minutos 
o trabalhador recebe o laudo 
do exame pelo celular, além 
de ficar disponível no portal 
do laboratório para o médico 
do trabalho da indústria e do 
Sesi. A indústria tem também 
à disposição um painel de ge-
renciamento de contamina-
ção e pode relacionar os seus 
índices com os do município 
e estado, além de ter a orien-
tação do Sesi no Paraná sobre 
os resultados.

Sesi no Paraná oferta testes 
de diagnóstico da Covid-19 
para indústrias

Por Sistema Fiep

Oferta de testes de diagnóstico da COVID-19 traz agilidade na gestão da informação para a indústria

Para saber mais acesse: sesipr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
PORTARIA Nº 1428/2020
Dispõe sobre o auxílio da Guarda Municipal, enquanto agente portador do exercício do poder de polícia, na fiscali-
zação e na autuação das desobediências às medidas restritivas impostas pelo poder público para a prevenção e o 
enfrentamento da pandemia originada pelo COVID-19.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
FAZENDA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, reconhece que o 
surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, considera 
como pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo 
surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22 
de maço de 2020, regulamentam também as ações de combate;
CONSIDERANDO que a Portaria MS/GM nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, declara Emergência em Saúde Pública 
de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, dispõe decisivamente sobre a com-
pulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO que todos têm o dever de colaborar com as autoridades sanitárias, nos termos do art. 5º da Lei 
13.979/2020;
CONSIDERANDO que é obrigatório o compartilhamento de dados entre os órgãos municipais na identificação de 
pessoas para evitar a propagação, a teor do que prescreve o art. 6º da Lei 13.979/2020;
CONSIDERANDO que devem ser adotadas todas as cautelas para a redução da transmissibilidade do vírus, segundo 
estabelece o art. 3º, caput, Decreto Federal 10.282/2020;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem formar equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, 
ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e atividades essenciais, na linha do que determina o art. 3º, 
§ 4º, Decreto Federal 10.282/2020;
CONSIDERANDO que os agentes de vigilância epidemiológica podem solicitar o auxílio de força policial nos casos 
de recusa ou desobediência por parte de pessoa submetida às medidas de combate à pandemia, conforme a Portaria 
Interministerial 5 (art. 6º);
CONSIDERANDO que a autoridade policial possui a prerrogativa de lavrar termo circunstanciado por infração de 
menor potencial ofensivo em face do agente que for surpreendido na prática dos crimes, nos termos do art. 7º da 
Portaria Interministerial 5;
CONSIDERANDO que “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem 
quer que seja encontrado em flagrante delito” (CPP, art. 301);
CONSIDERANDO que, no exercício do poder de polícia administrativa, a autoridade policial pode encaminhar o agen-
te à sua residência ou estabelecimento hospitalar para cumprimento das medidas (Portaria Interministerial 5, art. 8º);
CONSIDERANDO que se declarou expressamente que a Guarda Municipal tem competência para o exercício do 
poder de polícia, que não se confunde com segurança pública (STF, RE 658570);
CONSIDERANDO que o “art. 144, §8º, da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais às de 
proteção dos bens, serviços e instalações do Município” (STF, RE 658570);
CONSIDERANDO que no exercício da competência suplementar por parte do Município deve preponderar o interesse 
local (TJPR, Órgão Especial - AI  1747727-1);
CONSIDERANDO que se considera que a Guarda Municipal executa atividade típica de segurança pública, a ponto 
de lhe tolher o direito de greve (STF, RE 846854; e ARE  654432);
CONSIDERANDO que os Municípios são dotados de competências de índole concorrente/suplementar (STF, ADI 
6341; ADPF 672/DF);
CONSIDERANDO que, no âmbito estadual, as consequências devem ser apuradas de acordo com o discriminado 
pela Portaria Interministerial 5 (Decretos Estaduais nº 4.230; e nº 4.317);
CONSIDERANDO que na esfera local há norma que autoriza o acolhimento de atribuições por regras dinâmicas oriun-
das de outras fontes que não exclusivamente municipais (LCM 5/1991, art. 2º, caput);
CONSIDERANDO que a Guarda Municipal tem o dever de “apoiar os agentes municipais no exercício do poder de 
polícia administrativa” (LCM 5/1991, art. 2º, III);
CONSIDERANDO que há a obrigação legal da Guarda Municipal de garantir os serviços de responsabilidade do 
Município, e, bem assim, sua ação fiscalizadora no desempenho de atividades policiais e administrativas (LCM 
5/1991, art. 2º, V);
CONSIDERANDO que à Guarda Municipal cumpre colaborar peremptoriamente nos casos de sinistros de grande 
repercussão, em especial os impostos por consequência de calamidade pública (LCM 5/1991, art. 2º, § 1º);
CONSIDERANDO que a Guarda Municipal integra Força Tarefa constituída para buscar incansavelmente a realização 
de políticas públicas (Decreto Municipal 26/2006, segundo Considerando); e
CONSIDERANDO a decisão dos Secretários emissores desta Portaria, acolhendo o exposto no Parecer Jurídico nº 
968/2020 da Secretaria Municipal da Procuradoria-Geral de Umuarama;
R E S O L V E M:
Art. 1º Fica a Guarda Municipal, enquanto agente portador do exercício do poder de polícia, autorizada e designada 
a efetivar a fiscalização e a autuação das desobediências às medidas restritivas impostas no âmbito das políticas 
municipais e intergovernamentais de combate à pandemia originada pelo COVID-19.
Art. 2º O exercício da atribuição prevista no artigo 1º desta Portaria não geram acréscimos salariais aos servidores da 
Guarda Municipal, uma vez que ocorrerão por mera substituição às demais tarefas que lhes competem.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos somente enquanto perdurar o estado 
de emergência de saúde internacional responsável pelo surto do novo Coronavírus (COVID-19).
PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração e
Secretário Municipal de Defesa Social
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal da Saúde
EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretário Municipal de Fazenda

Umuarama - Uma das 
grandes lutas do prefeito 
Celso Pozzobom tem avan-
çado bem – a pavimentação 
de mais um trecho da Es-
trada Boiadeira (BR-487) –, 
entre os distritos de Porto 
Camargo (Icaraíma) e Ser-
ra dos Dourados (Umuara-
ma). Desde o início da ges-
tão o prefeito tem cobrado 
empenho dos deputados da 
bancada federal do Paraná 
para a conclusão deste pro-
jeto de grande importância 
para o desenvolvimento 
econômico e social da re-
gião de Umuarama.

Em 2017 a Prefeitura se-
diou reunião técnica onde 
o projeto foi apresentado. 
A obra é executada pela 
Construtora Castilho em 
consórcio com a Engemim 
Engenharia e Geologia. “Na 
época faltava a licença am-
biental e a liberação da pri-
meira parte dos recursos. 
Depois o governo federal 
iniciou os pagamentos e a 
obra saiu do papel, estan-
do bem adiantada neste 
momento”, disse Pozzobom.

Segundo o prefeito, os 
esforços foram válidos. 
De acordo com o Departa-
mento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes 
(DNIT) as obras seguem 
em plena execução, com a 
terraplenagem e pavimen-
tação do trecho final, entre 
os distritos de Santa Eliza 
e Serra dos Dourados. O 

Entre Porto Camargo e Icaraíma será apro-
veitado trecho já pavimentado, com melhorias 
estruturais, correções de percurso e uma 
trincheira no acesso ao porto. Em Icaraíma o 
projeto prevê um contorno de 10 km com cinco 
viadutos. Até Serra dos Dourados, a maior 
parte da rodovia ocupa trechos de leito natural 
preexistentes. Um contorno desviará o tráfego 
de Santa Eliza, com duas trincheiras e acessos 
facilitados. A pavimentação chegará até um 
ponto distante 4 km de Serra dos Dourados, na 
rodovia PR-580.

“Com a Boiadeira totalmente pavimentada 
teremos um novo canal de escoamento da 
produção do Mato Grosso do Sul e Paraguai 
passando pela nossa região, e também para o 
Noroeste do Estado. Isso criará muitas possi-
bilidades, atraindo investidores e empreende-
dores à nossa cidade. Juntando a duplicação 
da PR-323 e a ampliação do Aeroporto Orlando 
de Carvalho, com voos comerciais, teremos 
um novo cenário para o desenvolvimento de 
Umuarama”, completou Pozzobom.

DETALHES

projeto contempla 47 km de 
pista, incluindo 9,7 km no 
contorno sul de Icaraíma e 
4 km no contorno de Santa 
Eliza, além de melhorias 
de acesso e infraestrutura 
de escoamento de águas. 
A previsão de conclusão 
é 2021.

Pozzobom também teve 
participação decisiva nas 
obras de readequação e 
cascalhamento do trecho 
de leito natural da Boia-
deira, entre os Encruzo 

dos Goianos (PR-482) e o 
distrito de Serra dos Dou-
rados. Pozzobom solicitou 
auxílio do Estado, apesar 
de ser uma rodovia fede-
ral, e com apoio do então 
deputado estadual Márcio 
Nunes e do ex-deputado 
Fernando Scanavaca con-
seguiu a liberação de R$ 
1,8 milhão para readequa-
ção e reparos em parceria 
com o Departamento de 
Estradas de Rodagem 
(DER).

“Aquele trecho de estra-
da encontra-se intransitá-
vel. A Prefeitura propôs a 
parceria para recuperar a 
via e atender aos proprie-
tários rurais que transitam 
pela estrada, transportando 
a produção agropecuária”, 
disse o prefeito, na época. 
Foram realizadas obras de 
drenagem, terraplanagem 
e revestimento em 18,5 km, 
com investimento de quase 
R$ 2 milhões.

A Boiadeira será uma 

ligação muito importante 
para a região. “A rodovia 
liga o Mato Grosso do Sul 
até Paranaguá, passando 
por polos de serviços e 
agroindústrias e reduzindo 
custos de transporte ao fa-
cilitar o escoamento da nos-
sa produção agropecuária”, 
acrescentou. Pavimentada, 
a rodovia reduzirá em 80 
km o deslocamento entre 
Naviraí/MS e Paranaguá/
PR e diminuirá em 20 km o 
trajeto de Umuarama para 

Icaraíma.
O projeto inclui trinchei-

ras, pontes e contornos e 
está orçado em cerca de 
R$ 150 milhões. “A rodovia 
vai abrir as portas para o 
progresso em toda a região. 
É uma pena que o trecho de 
Cruzeiro do Oeste a Serra 
dos Dourados, que passa 
por Umuarama, esteja um 
pouco mais atrasado, mas 
já foi licitado e acreditamos 
ter novidades em breve”, 
disse Pozzobom.

Vestibular da UEM ocorrerá em
fevereiro de 2021, com 2,9 mil vagas

Umuarama - O Vesti-
bular de Inverno 2020 da 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), que havia 
sido suspenso em março, 
em razão da pandemia da 
covid-19, ocorrerá junto ao 
Vestibular de Verão 2020. 
De acordo com a Comis-
são Central do Vestibular 
Unificado (CVU), o agora 
denominado Vestibular 
2020 tem data prevista 
para 7 e 8 de fevereiro de 
2021, com oferta de 2.989 
vagas.

O Vestibular 2020, que 
soma as vagas dos ves-
tibulares de Inverno e 
Verão, será o primeiro da 
história da UEM a disponi-
bilizar cotas para negros 
(pretos e pardos). As cotas 
sociais, já tradicionais, 
também serão mantidas. 
O período de inscrições 
para este processo seleti-
vo ainda não foi definido. 
Embora esteja previsto 
para 14 de setembro a 26 
de outubro, tais datas se-
rão confirmadas pela CVU 
em momento oportuno.

Como medida de se-
gurança à saúde pública, 
seguindo orientações da 
Organização Mundial da 
Saúde  e do Ministério da 
Saúde, e para dar opor-
tunidade mais justa aos 
candidatos, a junção dos 
vestibulares se deu por 
meio de ato executivo 
006/2020, assinado hoje 
(29) pelo reitor Julio Cé-
sar Damasceno após ele 
receber pedido formal 
da CVU mediante ofício 
026/2020. Posteriormente, 
o ato executivo deverá ser 
apreciado pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEP) da UEM.

A decisão da UEM con-
sidera diversos aspectos, 
dentre os quais Maria 
Raquel Marçal Natali, 

presidente da CVU, des-
taca: incertezas de como 
a pandemia se compor-
tará nos próximos me-
ses; calendário escolar do 
ensino médio do Paraná 
com previsão de término 
na primeira quinzena de 
dezembro de 2020; ins-
tituições do Estado e do 
país, inclusive o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), estão reprogra-
mando seus eventos.

Cidades onde haverá 
provas – De acordo com a 
CVU, o Vestibular 2020 da 
UEM ocorrerá em 11 muni-
cípios do Paraná: Maringá, 

Apucarana, Campo Mou-
rão, Cascavel, Cianorte, 
Cidade Gaúcha, Curitiba, 
Goioerê, Ivaiporã, Para-
navaí e Umuarama.

PAS e Vestibular EAD 
– O ato executivo da UEM 
coloca como 28 de fevereiro 
de 2021 a data prevista 
para realização do Proces-
so de Avaliação Seriada 
(PAS) 2020, com 747 vagas, 
e do Vestibular EAD, com 
900 vagas. As graduações 
a distância a serem ofere-
cidas são: Administração 
Pública, Ciências Biológi-
cas, Física, Letras: Portu-
guês-Inglês e Pedagogia.
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Umuarama - A exten-
são da Avenida Portugal 
até a PR-482, uma obra 
estruturante concebida 
para estimular o desenvol-
vimento de Umuarama com 
o investimento de R$ 4,9 
milhões em recursos finan-
ciados junto ao governo do 
Estado e contrapartida mu-
nicipal, ganhou ritmo nos 
últimos dias. Graças a um 
vídeo com a perspectiva do 
projeto, agora a população 
pode saber como a avenida 
vai ficar.

O prefeito Celso Pozzo-
bom lembra que a obra é 
complexa. “Serão 27 mil 
m² de asfalto novo e recape 
para modernizar uma das 
rotas mais utilizadas pelo 
tráfego de Umuarama, e 
que atende vários bairros 
com alto índice popula-
cional”, lembra. Apesar 
das grandes dimensões, a 
expectativa é que seja uma 
obra rápida.

“Esperávamos ver a 
avenida duplicada ainda 
no primeiro semestre de 
2020, mas com o impacto 
da pandemia na economia, 

as medidas restritivas e as 
adequações que as empre-
sas tiveram que fazer, mui-
tas obras sofreram atraso. 
Aos poucos as obras estão 
sendo retomadas e ali na 
Portugal faremos um servi-
ço de qualidade para durar 
muitos anos e desafogar o 

tráfego de caminhões”, des-
tacou o prefeito, lembrando 
que o serviço é realizado 
pela Sotram Construtora e 
Terraplenagem.

O projeto foi elaborado 
de acordo com as carac-
terísticas do tráfego que 
circula pela avenida. O 

objetivo é dar agilidade ao 
trânsito e uma nova opção 
de acesso entre o centro 
e a região que abrigará a 
nova rodoviária e o futuro 
shopping, já em fase de 
acabamento. “Queremos 
preparar aquela região 
para desenvolvimento e 

proporcionar mais segu-
rança aos moradores que 
por ali circulam no seu 
dia a dia”, acrescentou 
Pozzobom.

A Avenida Portugal faz 
a ligação entre a Avenida 
Londrina, a rua Monteiro 
Lobato e as avenidas Rio 

Grande do Norte e Dr. Ân-
gelo Moreira da Fonseca 
(que dão acesso à PR-580 e 
à divisa com o Mato Grosso 
do Sul) com as rodovias 
PR-482 e 323, que conectam 
Umuarama ao interior de 
São Paulo, a Curitiba e ao 
Porto de Paranaguá.

“Com sua nova confi-
guração e pista duplicada, 
a avenida proporcionará 
uma melhoria substancial 
no acesso aos bairros 
populosos que existem 
ao longo do seu trajeto. A 
avenida também favore-
cerá a instalação de em-
presas de grande porte, 
com facilidades na mobi-
lidade para o transporte 
de cargas. E algumas 
empresas já estão se mo-
bilizando para iniciar a 
instalação”, acrescentou 
o diretor de obras Nélio 
Guazzelli. Ele também 
informou que o município 
pretende criar integração 
da Avenida Portugal com 
outras avenidas impor-
tantes da cidade, para 
distribuir melhor o fluxo 
de tráfego.

Umuarama - Em menos 
de um ano de funcionamen-
to, a usina de britagem da 
Prefeitura de Umuarama, 
instalada no Aterro Sanitá-
rio Municipal, já produziu 
cascalho suficiente para 
praticamente pagar os seus 
custos de aquisição e insta-
lação. 

Produzindo brita desde 
setembro de 2019, a usina – 
implantada pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente – processa 
toneladas de entulho de 
construção diariamente.

Após a separação de re-
síduos diversos, descartados 
em meio ao entulho de obra 
(como papel, plástico, metais 
e vidro, destinados à recicla-
gem, e também madeira), o 
material é processado e tri-
turado, resultando em brita 
de três bitolas. “A brita mais 
grossa serve como cascalho 
nas estradas rurais, enquan-
to a média e a fina podem ser 
usadas para acabamento e 
outras finalidades”, explica 
o diretor de Meio Ambiente 
do município, Matheus Mi-

chelan Batista.

CASCALHO
Cada caminhão de casca-

lho adquirido pelo município 
para adequação de estradas 
rurais tem custo entre R$ 
1 mil e R$ 1,1 mil. Em oito 
meses de funcionamento, a 
usina já produziu cerca de 

400 caminhões do produto. 
O investimento do município 
na montagem da usina foi 
de R$ 479 mil em recursos 
próprios. “Ela praticamente 
já se pagou, em menos de um 
ano. E ainda tem capacidade 
de aumentar a produção, se 
o município tiver necessida-
de”, lembrou o diretor

MELHORIAS
O cascalho produzido na 

usina já vem auxiliando o se-
tor de Serviços Rodoviários 
a melhorar as condições das 
estradas. A Estrada Passa 
Quatro, próximo ao distrito 
de Lovat, foi readequada e 
cascalhada em seus 2 mil 

metros de extensão. “A uti-
lização do material garante 
mais durabilidade ao serviço 
de adequação realizado pelo 
município”, acrescentou o 
secretário de Serviços Rodo-
viários, Mauro Liutti.

O prefeito Celso Pozzo-
bom disse que a usina foi um 
ótimo investimento. “Exis-
te um projeto que prevê 

a utilização do cascalho 
para melhorar o acesso a 
pequenas propriedades, nos 
chamados ‘carreadores’, fa-
vorecendo a entrada e saída 
de caminhões com insumos e 
a produção rural, bem como 
nas granjas que estão produ-
zindo frangos. O projeto está 
bem adiantado”, informou.

Umuarama - Em reconhe-
cimento ao trabalho científico 
que vem desenvolvendo, o CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico) 
renovou a bolsa PQ (Produtivida-
de em Pesquisa) do professor e 
pesquisador Emerson Lourenço, 
da Universidade Paranaense. A 
conquista é comemorada, pois 
são poucos professores pesqui-
sadores que conseguem.

A ajuda financeira do ór-
gão federal traduz-se num 
incentivo à pesquisa que Lou-
renço realiza no campo da 
Medicina Veterinária, com 
área de concentração em 
Toxicologia Animal. São di-
versos projetos científicos. Um 
deles tem foco na jabuticaba 
(Plinia cauliflora) e o intuito é 
investigar seus efeitos hipoli-
pemiantes e antiaterogênicos 
em modelo experimental de 
arteriosclerose, doença de 
origem multifatorial e crôni-
co-inflamatória. “A doença 
ocorre em resposta à uma le-
são no endotélio vascular das 
artérias, o que pode causar 
ao corpo humano o infarto do 

miocárdio, acidente vascular 
encefálico, morte cardíaca sú-
bita, entre outras consequên-
cias”, explica o pesquisador. 
Segundo ele, estudos que ava-
liam os efeitos farmacológicos 
e de segurança de derivados 
vegetais para o controle e/
ou auxílio no tratamento da 
hipertensão arterial sistêmica 
associada à aterosclerose são 

extremamente relevantes e 
necessários. “Neste sentido, 
a Plinia cauliflora (da família 
Myrtaceae) é promissora para 
o desenvolvimento de um 
fitoterápico, já que se trata 
de uma planta amplamente 
utilizada na etnobotânica do 
Brasil”, destaca Lourenço, 
que conta com a colaboração 
de colegas pesquisadores e 

alunos de programas de inicia-
ção científica da Unipar para o 
desenvolvimento da pesquisa.

Os trabalhos começaram 
no ano passado. “Já tivemos 
resultados importantes sobre 
este estudo: primeiro deles é 
o uso eficaz do extrato dessa 
planta na prevenção da lesão 
cardíaca com quimioterápico 
e, outro, é que este extrato 
não possui toxicidade e reduz 
expressivamente os níveis de 
colesterol e triglicerídeos em 
modelo de arteriosclerose”. 
Fazem parte da colaboração 
do objeto de pesquisa os 
professores Odair Alberton, 
Ezilda Jacomassi e Daniela 
Boleta, da Unipar, e Arqui-
medes Gasparotto Junior, 
da Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD), 
além dos alunos de gradua-
ção e pós-graduação Gabriel 
Augusto Beirão, Gabriel Ma-
ciel, Guilherme Donadel, 
Halisson Murilo Oliveira, 
Joice Karina Otenio, Mariana 
Moraes, Maxuel Fidelis, Ana 
Paula Cestari e Catia Sari 
Moura. 
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Produzindo brita desde setembro de 2019, a usina processa toneladas de entulho de cons-
trução diariamente.

Professor Emerson Lourenço em laboratório da Unipar: 
pesquisa busca soluções fitoterápicas para a saúde única

Obras continuam em ritmo acelerado apesar da pandemia

 IINFRAESTRUTURA

Avançam as obras da duplicação na
extensão da Avenida Portugal em Umuarama

Segundo o diretor de Meio Ambiente, a usina 
recebe hoje cerca de 60 caçambas e caminhões 
de entulhos. “A gente acaba estocando o mate-
rial, porque conseguimos processar todo esse 
volume diariamente. Mas se houver demanda, 
podemos aumentar a produção. Hoje temos 
o equipamento, os insumos e a mão de obra 
treinada”, acrescentou.

A usina tem capacidade de produção de até 
20 m³ por hora, aproveitando o entulho que 
antes era descartado em espaços particulares 
ou dispensado de forma irregular em terrenos, 
aterros e fundos de vale. Desta forma, o equi-
pamento permite ainda reduzir o volume de 
rejeitos dispensados na natureza.

DEMANDA

Com produção de cascalho, usina de britagem praticamente já se pagou

Professor da Unipar avalia tratamento 
da arteriosclerose com fitoterápico 
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 ISAÚDE

Veterinária orienta para a prevenção 
de duas doenças que acometem os gatos 

SEU PET NO ILUSTRADO 

Ele é cheio de estilo e adora crossfit, este é shih 
tzu Burpee. Além da paixão pelos esportes, ele 
acabou de receber o título de irmãozão do pequeno 
Leonardo. Junto com seus tutores, o professor 
André Luiz Camargo (Academia Troia) e Ana Elisa 
Peres Souza Camargo (Procuradora do Estado do 
Paraná) Burpee, há quatro meses, vive a beleza 
que o nascimento traz para o seio familiar. 

FAMÍLIA 

SIMPATIA EM CACHORRO

O FRIO CHEGOU

Quem é cliente da Clínica Veterinária Clinipet 
de Umuarama, conhece a simpática Palmira. Além 
de adorar um carinho, Palmira também gosta de 
retribuir e se você chegar na clínica, com certeza, ela 
vai te receber com um belo sorriso. O Pet Ilustrado 
recomenda, se quiser bater um papo legal para 
aliviar as tenções do dia, vai conhecer a Palmira.

Animais também sofrem com o frio e podem até 
adoecer por conta disso. Por isso, é preciso estar 
atento e reforçar os cuidados com os bichinhos nesta 
época do ano. Atenção os cachorros de pelo curto 
precisam de atenção maior, por isso, não esqueça 
de buscar modelitos de roupas quentes para seu 
bichinho. Dê preferência para tecidos soft e malhas.

Umuarama - O número 
de adoções de animais de 
estimação vem crescendo 
no Brasil. Porém, ao adotar 
um pet o tutor precisa ter 
consciência, que esse ser 
vivo necessita de cuidados 
e atenção. A vacinação é um 
dos primeiros itens a ser 
observado, explica médica 
veterinária de Umuarama, 
Juliana Amarante. Juliana 
também falou sobre duas 
doenças, que acometem os 
gatos: o vírus da imunodefi-
ciência felina (FIV) e o vírus 
da  leucemia felina (FeLV).

Segundo Juliana Ama-
rente, o FIV e o FeLV afetam 
principalmente os felinos 
domésticos e as infecções 
por estes agentes é mais 
comum quando existe alta 
densidade populacional de 
felinos errantes e semi-do-
miciliados. “Os vírus FeLV 
e FIV, são pertencentes a 
mesma família (Retroviri-
dae), porém pertencem a 
gêneros diferentes e estão 
associados com diversas 
condições debilitantes nos 
gatos”, disse. 

A infecção pelo FIV tor-
na os animais mais susce-
tíveis a outras infecções, 
pois está associada ao es-
tado de imunossupressão 
(sistema imunológico) dos 
animais. A doença deixa 
o animal propenso à in-
fecções secundárias, que 
são responsáveis por alta 
taxa de mortalidade dos 
gatos, explicou a médica 
veterinária. O vírus da FIV 
é normalmente transmitido 
pelo contato direto de ani-
mais sadios com animais 
infectados, por meio de 
mordidas e arranhões du-
rante brigas.

LEUCEMIA FELINA
Na FeLV os sinais clíni-

cos apresentados são va-
riados assim como na FIV, 
os animais portadores são 
suscetíveis a neoplasias 
como o linfoma e quadros 
de imunossupressão, de-
sordens hematológicas, 
síndromes reprodutivas e 
neurológicas. Comumente 
os gatos podem apresen-

A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo alerta a popu-
lação sobre cuidados com os 
animais domésticos durante 
o período de isolameno social. 
Eles não repassam o coro-
navírus para o ser humano, 
mas podem levar o vírus 
para o ambiente familiar em 
decorrência das saídas para 
ruas, praças e parques.

A higiene dos animais 
também é fundamental. O 
secretário Márcio Nunes res-
salta que passear com os pets 
pode representar um risco 
dobrado de contaminação 
para os donos. Ele explica 
que os cuidados devem ser 
estendidos aos pets. “É pre-
ciso limpar as patas e pelos 
com água e sabão. Quando 
os pets tocam uma superfície 
contaminada, eles podem 
levar o vírus para dentro de 
casa”, disse o secretário.

Dentre as muitas sensa-
ções causadas pelo isolamento 
social, está a carência. Sortu-
dos são aqueles que podem 
dividir a casa com amigos, fa-
mília, cara-metade. Quem está 
sozinho sofre um pouco mais. 
Talvez por isso o número de 
adoções de cachorros e gatos 
têm aumentado pelo mundo.

Quanto tempo suportamos 
a solidão da quarentena? Para 

tar perda de peso, febre, 
desidratação, diarreia, con-
juntivite e infecções orais”, 
explicou.

Juliana ressaltou que 
a transmissão ocorre pelo 
contato direto entre gatos 
positivos para FeLV e os 
saudáveis, principalmen-
te por meio da saliva em 
casos de lambeduras e 
compartilhar potes de água 
e ração. A doença também 
pode ser transmitida pelo 
sangue, secreção nasal, 
lágrimas, fezes e no leite.

PREVENÇÃO 
O alerta da médica vete-

rinária Juliana Amarante é 
para prevenção e para isso, 
o tutor deve evitar o acesso 
do animal à rua, solicitar ao 
veterinário uma avaliação 
dos felinos que serão ado-
tados antes da introdução 
no ambiente e vacinação 
para o FELV. “Além disso, é 
fundamental o diagnóstico 
precoce dos felinos por-
tadores, o qual é feito por 
meio de uma amostra de 
sangue em um teste rápido 
e que leva em torno de 10 
minutos para ter o resulta-
do. Leve regularmente seu 
pet ao médico veterinário 
e lembre, se miou testou”, 
finalizou. 

Segundo a veterinária Juliana Amarente, o FIV e o FeLV afetam principalmente os felinos 
domésticos

A dica é para o tutor evitar o acesso do animal à rua e cuidar 
da vacinação

Cuidados de higiene devem ser 
estendidos a animais domésticos

Sempre que sair para passear com seu cachorrinho é bom limpar a patinha dele

Adotar um animal pode deixar o isolamento social mais leve
o diretor de filmes Nathan 
Sanches, foram dois meses. 
Decidido em ter um amigo de 
quatro patas, fez várias visitas 
até encontrar a Banana. “Tem 
muita gente que está em casa, 
fazendo todas as precauções 
de higiene e segurança, mas é 
preciso lembrar que não é só 
disso que sofremos. É tempo 
de cuidar da saúde mental e 
emocional também. E acho 

que para isso os animais são 
grandes aliados”.

ADOÇÃO
Apesar de algumas ONGs e 

abrigos terem confirmado um 
aumento na procura de ado-
ções no Brasil, outras recla-
mam de devoluções - dentre as 
justificativas, estão mudança 
para a casa dos pais, demissão 
de emprego e baixa renda.

RESPONSABILIDADE
“A quarentena é muito 

propícia para adoção, pois, 
em tese, o adotante está em 
casa e vai poder acompanhar 
o animal. Mas a adoção sem-
pre tem de ser refletida”, diz 
Vanice, da Uipa. Por isso, a 
preocupação é a possibilida-
de de futuras devoluções ou 
abandono.

A maioria dos abrigos e 

ONGs entrevistados afirma-
ram fazer termos de adoção, 
entrevistas, questionários, 
visitas presenciais de sur-
presa e conscientização do 
adotante como processos do 
pré e pós adoção. Alertam 
que as pessoas que estive-
rem fazendo a adoção por 
impulso não sigam adiante.

Pergunte-se: quando a 
vida voltar ao normal, con-

seguirei adaptar ela ao meu 
novo amigo? Se a resposta 
for sim, prepare-se para ser 
preenchido com um novo 
companheiro cheio de amor 
para dar e gratidão eterna 
como tem o Jack pela Saman-
tha, o Patrick pela Angela, ou 
a Berenice pelo publicitário 
Bernardo Guimarães. “Eu já 
estava maturando essa ideia 
há bastante tempo.” 
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 Padrinhos afetivos passam quarentena
com crianças e adolescentes acolhidos

 IAFETIVIDADE
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O processo de cadastramento de pessoas 
interessadas em se tornarem padrinhos afetivos 
é similar ao que ocorre com os pretendentes à 
adoção. 

Eles devem procurar o fórum ou a Vara da 
Infância e da Juventude da sua cidade ou região 
e apresentar vários documentos, como cópias 
autenticadas da certidão de nascimento ou 
casamento ou declaração relativa ao período 
de união estável, cópias do RG e do CPF, com-
provantes de renda e de residência, atestados 
de sanidade física e mental, certidão negativa 
de distribuição cível, certidão de antecedentes 
criminais.

Em seguida, os candidatos serão submetidos 
à avaliação social e psicológica pela equipe 
técnica do Poder Judiciário. Precisarão, então, 
participar de cursos preparatórios. A partir do 
estudo psicossocial, da certificação de partici-
pação em curso para apadrinhamento afetivo 
e do parecer do Ministério Público, é feita a 
análise do requerimento pelo juiz responsável, 
que deferirá ou não o pedido de habilitação 
para o programa.

 ICOMO SER PADRINHO

Carros 
usados no 
contrabando 
são 
apreendidos 
em Umuarama 
e Ivaté

CIDADES

Umuarama – Em 
duas situações distin-
tas a Polícia Militar 
apreendeu dois carros 
usados para o trans-
porte de contrabando 
em Umuarama e em 
Ivaté. As ações foram 
nesta sexta-feira (29). 
Os veículos foram le-
vados para a delegacia 
da Polícia Federal em 
Guaíra.

Em Ivaté a apreen-
são ocorreu após o 
comunicado de um ca-
potamento na PR-082. 
Quando os policiais 
chegaram ao local 
para prestar socorro 
encontraram o veículo 
carregado de cigarros 
e sem o condutor. A 
princípio a pick-up Fiat 
Strada não tem alerta 
de furto ou roubo.

A segunda apreen-
são foi de um Chevrolet 
Vectra prata que estava 
em um lava rápido na 
avenida Brasil. O veí-
culo estava adaptado, 
sem bancos traseiro 
e de passageiro, além 
de estar equipado com 
um rádio comunicador. 
As placas ostentadas 
eram clonadas de um 
Chevrolet Zafira. 

Há pessoas que não de-
sejam ou não se sentem 
em condições de adotar, 
mas que querem ajudar a 
melhorar a vida de crianças 
e adolescentes que passam 
boa parte dos primeiros 
anos de vida em entidades 
de acolhimento. 

APADRINHAMENTO
Para essas pessoas, 

existe a modalidade do 
apadrinhamento afetivo, 
definido como uma prática 
de apoio a meninos e meni-
nas acolhidos que não estão 
necessariamente aptos 
para a adoção e na qual os 
padrinhos podem visitar o 
afilhado, comemorar seu 
aniversário, levá-lo a pas-
seios nos fins de semana e 
para seus lares nas férias, 
no Natal e em outras datas 
festivas, bem como orientar 
seus estudos.

COVID19
Entretanto, neste perío-

do de isolamento social em 
decorrência da pandemia 
de Covid-19, as visitas aos 
lares de acolhimento e os 
passeios de fins de semana 
estão suspensos, para pro-
teção das crianças e ado-
lescentes, que, ao visitar 
os padrinhos, poderiam ser 
expostas ao coronavírus, 
contaminar-se e também 
levar o vírus aos colegas 
no retorno à entidade. Por 
isso, os padrinhos afetivos 
que possuem condições 
de acolher seus afilhados 
estão obtendo autorização 
judicial para levá-los para 
suas casas e permanecer 
com eles durante todo o 
período de quarentena.

ISOLAMENTO
A assistente social Ju-

liana Priscila Gravi Gonçal-

ves, de 36 anos, e o marido, 
o mecânico industrial Wil-
liam Tomkiv, estão passan-
do o período de isolamento 
com o afilhado de 16 anos. 
Ele está convivendo com o 
casal e com os dois filhos 
dele: um menino de sete 
anos e uma menina de 
quatro anos. 

A experiência, segundo 
Juliana, tem sido compen-
sadora para toda a família. 
Profissional que trabalha 
diretamente com crianças 
e adolescentes acolhidos 
em Araucária, na Região 
Metropolitana de Curitiba, a 
assistente social queria apa-
drinhar alguém desde 2015, 
quando começou o processo 
de cadastramento, que tem 
exigências similares aos 
do cadastro para adoção. 
Teve que adiar o projeto em 

função da segunda gravidez, 
mas, quando a caçula cres-
ceu um pouco, ela retomou 
a ideia. O afilhado já era 
um “velho conhecido”, pois 
ela tivera contato com ele 
quando criança, durante 
uma passagem dele por uma 
entidade de acolhimento. 
Quando estava pronta para 
o apadrinhamento, em no-
vembro do ano passado, 
ela reencontrou o menino, 
que já havia cativado seu 
carinho, e não teve dúvidas 
de que ele deveria ser o seu 
afilhado.

BOA EXPERIÊNCIA
Assim, no início do perío-

do de isolamento, o menino 
foi para a casa de Juliana 
e de William. “Antes, só 
tínhamos ficado juntos em 
momentos de lazer, como 

Desde que o adolescente tornou-se afilhado do casal, eles mudaram alguns hábitos, pro-
curando incluir na rotina da família práticas de que ele gosta

fins de semana, festas, 
férias. A experiência de 
tê-lo conosco no dia a dia é 
diferente e está superando 
as expectativas. Ele é um 
garoto muito bom e tem 
interagido com todos da fa-
mília”, comenta. Ela conta 
que o adolescente tem pas-
sado bastante tempo com o 
marido, que, em função da 
pandemia, tem ficado mais 
tempo em casa. “Eles têm 
saído na rua para empinar 
pipa, andar de bicicleta, 
enfim, fazer coisas que meu 
marido gosta e ainda faz 
pouco com nossos filhos, 
porque eles são pequenos. 
Então, os dois estão se 
divertindo juntos.”

ESTUDOS
O adolescente também 

se propõe a ajudar com 
algumas tarefas domés-
ticas e continua com os 
estudos on-line – é aluno 
do Centro Estadual de Edu-
cação Básica para Jovens 
e Adultos e quer fazer em 

breve o Exame Nacional 
para Certificação de Com-
petências de Jovens e Adul-
tos (Encceja) para receber 
o certificado de conclusão 
do ensino fundamental. 
Também se distrai bastante 
com as crianças. “Ele joga 
videogame com meu filho e 
às vezes até arrisca brincar 
de boneca com a menina.”

ADOLESCENTES
Desde que o adolescente 

tornou-se afilhado do casal, 
eles mudaram alguns hábi-
tos, procurando incluir na 
rotina da família práticas de 
que ele gosta, como pescar, 
e mais atividades coletivas 
que os cinco possam fazer 
juntos. “Claro, ele é ado-
lescente, e, eventualmente, 
surgem períodos de tédio. 
Nesses momentos, ele quer 
ficar sozinho um pouco no 
quarto, e respeitamos isso. 
Mas tudo isso, até os momen-
tos de tédio, tem ajudado a 
fortalecer a afetividade e o 
vínculo conosco. Há alguns 

dias, ele teve que nos deixar 
para gravar um vídeo para 
o programa de adoção. Ao 
voltar, pediu para me dar 
um abraço, pois estava com 
saudades. Foi emocionante”, 
relata Juliana.

FUTURO
O fortalecimento dos 

laços só deixam Juliana 
e Wiliam um pouco mais 
preocupados com o futuro 
do adolescente – angústia 
que, por vezes, ela percebe 
também no olhar do menino. 
É que em junho ele com-
pletará 17 anos e poderá 
permanecer apenas mais 
um ano na entidade de aco-
lhimento. Se não conseguir 
ser adotado, terá um destino 
incerto. “Penso que nós não 
temos condições de adotá-lo 
e gostaria muito que ele 
conseguisse um novo lar, um 
pouco de estabilidade. Como 
padrinhos, até podemos dar 
um apoio, mas não é mesma 
coisa que ele se tornar filho 
de alguém”, pontua.

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu  
R$ 200.930,00 em dinheiro 
onde o portador, um ho-
mem de 42 anos, não soube 
explicar a origem. A ação 
ocorreu na noite desta 
sexta-feira (29) durante a 
abordagem de uma pick-up 
Saveiro na BR-376, em 
Tibagi, na área central do 
Estado. O valor foi enca-
minhado para a delegacia 
da Polícia Federal em Pon-
ta Grossa. O suspeito foi 
qualificado e liberado na 
sequência.

Segundo a PRF, a abor-
dagem ocorreu no âmbito 
da Operação Tamoio, de-
sencadeada na quinta-fei-
ra (28) em todo o Brasil. 
De acordo com a polícia, 
durante a abordagem da 
Saveiro, o condutor, que 
informou ser empresário 

e morador de Londrina, 
apresentou nervosismo, 
e durante vistoria mais 
aprofundada no veículo 
e nos pertences pessoais 

Polícia apreende mais de R$ 200 mil sem lastro em mochila

encontraram o dinheiro.
De acordo com a PRF, a 

quantia estava no fundo de 
uma mochila. Questionado 
sobre a origem do dinheiro, 

o homem não conseguiu 
explicar, mas disse que os 
valores eram para paga-
mentos de várias negocia-
ções, envolvendo a venda de 

um veículo, rendimentos da 
sua profissão e pagamento 
de alugueis atrasados.

Diante da não compro-
vação da origem do dinhei-
ro, o homem e a quantia, 
além de quatro celulares 
foram encaminhados para 
a Polícia Federal em Ponta 
Grossa (PR) para investiga-
ção. O homem foi liberado.

TAMOIO
O nome Tamoio vem do 

Tupi Guarani Tamuía, que 
significa o avô, o antepas-
sado. A Confederação dos 
Tamoios foi uma aliança de 
tribos indígenas firmada 
com o objetivo de combater 
os portugueses e outras 
tribos que os apoiavam. A 
referência é em relação à 
aliança dos grupos espe-
cializados da PRF unidos 
nessa operação

Live Solidária reúne artistas locais em prol de crianças e adolescentes
Umuarama – A Fun-

dação Cândido Garcia 
promove neste domingo 
uma live solidária ‘Juntos 
Somos Mais Fortes’ em 
parceria com artistas lo-
cais para a arrecadação 
de alimentos que serão 
distribuídos para famílias 
de crianças e adolescen-
tes cadastrados junto a 
entidades de assistência 
social. O evento acontece 
a partir das 19h30 deste 
domingo (31), através no 
YouTube no canal da TV 
UP  e vai reunir os cantores 
Anderson Santos, Andreia 
Sales, Michelle Carolina e 

Thiago Brado.
A live faz parte da Cam-

panha Fundação Solidária 
promovida pela Fundação 
Cândido Garcia. Começou 
no último dia 18 de maio e 
já arrecadou 2.400 másca-
ras de tecido para proteção 
individual que também 
serão doadas. A confecção 
ficou a cargo de volun-
tários e funcionários da 
Universidade Paranaense 
(Unipar) e da Fundação.

Segundo a assistente 
social da Fundação Cân-
dido Garcia, Rosemeri 
Szezarbatz mais de 20 
entidades são parcerias da 

Fundação para a realiza-
ção de assistência social.

COLETAS
As doações podem ser 

feitas diretamente na Fun-
dação Cândido Garcia, na 
TV UP, no Ciunem e na 
Agência Experimental.

DOAÇÕES
Segundo Rosemeri, a 

campanha contou com a 
participação de parceiros 
como Via Net Confecções, 
Laércio Estofados, J.Mar-
tins Supermercados e FM 
Comércio de Combustíveis 
Ltda.
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1) Em qual dessas pro-
duções, letícia Persiles 
e mayana Neiva inter-
pretaram miriam e Elisa, 
respectivamente?
1) “Máscaras”
2) “Rebelde”
c) “Cheias de Charme”
d) “Amor Eterno Amor”

2) Em “araguaia”, 
quem interpretou o personagem Vitor?
a) Thiago Fragoso
b) Murilo Rosa
c) Eduardo Coutinho
d) Juca de Oliveira

3) “ribeirão do tempo” foi uma novela produzida 
pela record. como se chamava a personagem vivida 
por Juliana baroni?
a) Beatriz
b) Karina
c) Filomena
d) Sancha

4) Qual foi a personagem de adriana Esteves em “a 
lua me disse”?
a) Maria Regina
b) Heloísa
c) Dionísia
d) Branca

5) Quem é o pai de sasha, filha única da apresentado-
ra Xuxa?
a) Marcos Pasquim
b) Luciano Szafir
c) Paulo Casagrande
d) Ayrton Senna

(respostas: 1-d / 2-a / 3-b / 4-b / 5-b)

Bipolar
A cantora Mariah Carey 

abriu seu coração ao assumir 
que lutou contra o transtorno 
bipolar e sofreu muito até ter 
o diagnóstico definitivo, que 
veio após ela precisar ser 
hospitalizada devido a um 
colapso mental e físico. 

Novidades na Rádio 
Bandeirantes

Hoje a Rádio Bandeiran-
tes lança uma nova grade 
programação. A emissora 
vai reforçar sua veia analí-
tica, de debate sério sobre 
os grandes assuntos do país 
e do mundo, além de am-
pliar o seu casting com a 
chegada de comunicadores 
e programas que estão na 
tela da Band, como Joel Da-
tena, Lana Canepa e o cra-
que Neto. O jornalista Nelson 
Gomes, do BandNews TV, 
também passa a integrar o 
time de apresentadores da 
Rádio Bandeirantes.

LGBTQI+ 
As celebrações ao Orgu-

lho LGBTQI+ continuam no 
Canal Brasil com a estreia 
do inédito “Carta Para Além 
dos Muros”. O documentá-
rio é destaque nesta quar-
ta-feira, dia 3, às 20 horas, 
e remonta os caminhos do 
vírus causador da AIDS no 
Brasil ao longo das quatro 
últimas décadas, desde o 
seu surgimento e sua fase 
epidêmica, nos anos 1980 e 
1990, até os dias atuais.

Melhores oportunidades gerais. Favo-
rável para tratar de assuntos relativos 
à saúde. Evite discutir ou brigar com 
pessoas amigas. Você fortalecerá a 
sua capacidade mental hoje. 

Você vai se sentir mais fortalecido. 
Aproveite para renovar, com ideias 
novas, a sua mente e o seu espírito. 
Pense no seu êxito e não dê importân-
cia a boatos e impressões negativas. 

Poderá ter êxito em novas associa-
ções, mas cuidado com pessoas 
estranhas. Bom para tratar de assun-
tos com familiares e com a pessoa 
amada. Aproveite o período. 

Toda e qualquer questão que se ligue 
aos seus direitos, devem ser tratadas 
com cautela e coragem. Conte com os 
amigos, principalmente se estas forem 
pessoas próximas.

O período poderá ser de muitas 
alegrias para você. O dia amanhece 
agitado, com grandes novidades que 
poderão deixa-lo muito esperançoso. 
Sentirá paz no coração.

Propício para lidar com assuntos 
familiares e excelente fase com a 
pessoa amada. Todavia, poderá ter 
aborrecimentos no campo profissio-
nal. Amanhã o dia será melhor.

Não se torne insistente demais em 
suas pretensões, junto aos seus 
superiores.  Favorável somente as 
relações familiares e com a pessoa 
amada. Cuidado com acidentes. 

Evite tratar de assuntos jurídicos e 
financeiros e impor ideias em seu 
campo profissional. Você deverá 
receber ajuda proveniente de seu par 
amoroso. Pense bem antes de falar.

Favorável ao trabalho e será bem-
sucedido ao lidar com as pessoas em 
geral.  Excelente saúde. Você poderá 
resolver muitos de seus problemas, 
através de ideias novas.

Propício para lidar com assuntos im-
portantes e que envolvam autoridades. 
Evite, porém assinar documentos que 
possam comprometê-lo, assim como 
atritos com filhos e pais.

Procure evitar atitudes impensadas 
que poderão levar a discussões 
inúteis. Favorável para novas ami-
zades que o ajudarão a progredir 
muito. Sucesso nas associações e 
nos negócios. 

Período ótimo para compra e venda 
de propriedades, e para construir casa 
própria se ainda não tem. Ótimo para o 
amor, mas cuidado em seu ambiente 
de trabalho. 

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45, 
na Globo

Tato discute com Keyla. Adriana revela o 
e-mail de Deco para Keyla. Roney tenta conso-
lar Tato e comenta que Aldo precisa conhecer 
Tonico. Fio se declara para Ellen e a beija. 
Lica admite para Felipe que ficou com ele para 
provocar Clara. Tina comenta com Anderson 
sobre a mudança de comportamento de sua 
mãe. Keyla se preocupa com a ausência de 
Tato. Tina descobre que MC Pimenta roubou 
sua música. Tato vai ao encontro de seu pai. 

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 
Cecília vê Sebastião ameaçar Libério. Jacira 

se preocupa ao ver Jurema doente. Thomas exi-
ge que Domitila se afaste de Dom Pedro. Anna 
revela a Leopoldina o que descobriu sobre o ma-
rido. Ferdinando é flagrado invadindo a aldeia. 
Amália tem uma lembrança e pede ajuda a Peter. 
Madre Assunção recebe uma carta de Dom João, 
indicando o embarque de Amália para Portugal. 
Elvira encontra um documento contra Thomas 
no quarto de Joaquim. Thomas decide contar a 
Anna sobre o envolvimento com seu pai. Joaquim 
descobre que Domitila é a amante de Dom Pedro. 
 

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 
Carolina expulsa Arthur de sua casa e termina o 

relacionamento com o empresário. Dorinha comenta 
com Carolina que Germano se separou de Lili. Pietro 
repreende Arthur por ter deixado Carolina acreditar 
que poderia ter um filho com ele. Arthur liga pra Ca-
rolina. Eliza consola Arthur, que se aproxima da jovem 
com intenção de beijá-la.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no 
SBT

Ester fica paralisada ao ver o vídeo das crian-
ças do Clubinho que revela que ela é uma Android. 
Vini e Mirela saem para o encontro, e finalmente 
engatam o romance. Pendleton descobre o vídeo 
das crianças do Clubinho e apaga a memória de 
Ester. Luca propõe uma parceria com Lindomar. 
Jeff encontra uma chave no livro que Violeta o en-
tregou. Nancy e Branca contam para Mirela suas 
suspeitas sobre Waldisney. Durval não aceita que 
Raquel vá para Paris com a mãe. Após as polêmi-
cas com o O11O VR, as ações da empresa caem e 
os acionistas exigem uma posição de Roger.

FINA ESTAMPA - 21h15,  
na Globo 

Ferdinand se surpreende com o pedido de Tereza 
Cristina, que ameaça o comparsa. Griselda ajuda 
Renê. Íris decide ir à casa de Tereza Cristina. 
Baltazar proíbe Celeste de contar para Griselda 
que Renê e Tereza Cristina se separaram. Paulo 
convida Vanessa para trabalhar na Fio Carioca. 
Esther e Guaracy se beijam. Antenor reage com 
despeito ao ver o carro que Amália ganhou de 
Griselda. Tereza Cristina leva Pereirinha para sua 
suíte. Íris e Alice chegam à mansão Velmont. Renê 
e Griselda se beijam.

 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 

 21h30, no SBT
Navarro e Vargas tentam fugir da cadeia, mas são 

recapturados pela polícia. Dóris diz para a mãe que 
acha que Mateus e Sabrina estão namorando, pois ele 
não dá mais tanta atenção para ela. Benjamin vê Omar 
trabalhando na lanchonete e estranha. Omar mente 
e diz que está lá por uma decisão do pai. Regina não 
gosta de saber que Julia e Joaquim estavam no hos-
pital com Otávio e nem que o homem ainda está vivo. 

De olho no prato
Marina Ruy Barbosa revelou que decidiu prestar 

mais atenção nos alimentos que ingere, deixando de 
lado “besteiras”, como pizza, doces e hambúrguer. A 
atriz conta que se sente mais disposta, além de con-
seguir manter as medidas no lugar, desde que mudou 
os hábitos alimentares.

Muito esperado
A nova temporada da 

série “Os Experientes” es-
tava sendo muito esperada 
pelos fãs da produção. No 
entanto, com a suspensão 
das gravações nos estúdios 
globais, ficou indefinido o 
destino da produção. Tudo 
indica que ficou para 2021, 
mas por enquanto nada 
disso confirmado. 

Planos adiados
Sabrina Sato e Duda 

Nagle precisaram adiar os 
planos de aumentar a famí-
lia; eles são pais da Zoe, que 
completará dois aninhos 
em novembro deste ano. A 
intenção do casal é adotar 
uma criança e ter mais fi-
lhos biológicos, no entanto 
com a situação de pandemia 
precisaram adiar algumas 
decisões importantes, as-
sim como todo o mundo. 

Quarentena e reprise 
O talento de Marina Ruy Barbosa pode ser conferido na 

edição especial de “Totalmente Demais”, novela na qual 
a atriz viveu a personagem Elisa. A bonitinha está em 
isolamento social ao lado do maridão, Alexandre Negrão.

No 
streaming 

também
Débora Lamm é ca-

sada desde 2009 com a 
atriz Inêz Viana e leva 

a vida longe dos holofo-
tes. Atualmente, está no 

elenco de “Amor de Mãe” 
interpretando a persona-
gem Miranda, mas segue 

em isolamento social 
assim como seus colegas 
de trabalho. Lamm tam-

bém é a estrela da comédia “Cilada”, uma criação de 
Bruno Mazzeo que fez sucesso entre 2006 e 2008 e 

deverá ser retomada e exibida pelo Globoplay. 
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Felipe Melo rejeita polarização política:
“Importante é união contra a guerra”

Pesquisa e Pós-graduação
Na Unipar, os cursos de pós-

graduação também estão com 
aulas remotas. Especialização, 

mestrado e doutorado seguem 
o calendário, assim como as 

pesquisas científicas. Todos os 
projetos estão em andamento, 

com atividades sendo 
executadas on-line, como revisão 
bibliográfica, tabulação de dados 

e sessões de orientação. “O 
professor da Unipar se esmera 

para dar o melhor de si”, comenta 
a diretora de Pesquisa, professora 
Evellyn Wietzikoski, informando 

que também será on-line o 
congresso de iniciação científica 

deste ano [em outubro].

Aulas remotas
Palestras, shows musicais, cultos 
religiosos e muitos outros eventos estão 
sendo realizados pelas redes sociais da 
web. Aulas, também, obviamente. O 
Paraná segue essa movimentação toda. 
“Aula remota é diferente de aula EAD”, 
observa a professora Regina Oliveira, 
diretora de ensino da Universidade 
Paranaense.
“Na Unipar, nossas aulas remotas vêm 
acontecendo com recursos tecnológicos 
modernos e, o que é mais importante, 
no dia e na hora programada para tal. 
Se a aula de microbiologia é na terça 
à noite, ela será ministrada na terça à 
noite, ao vivo, pelas ferramentas do 
Google for Education, com participação 
dos alunos, que podem perguntar 
e comentar os assuntos no mesmo 
instante”, esclarece. 
Ela lembra que os professores 
receberam e recebem muito 
treinamento para usar com destreza e 
prontidão as ferramentas digitais. “A 
maioria tem se saído muito bem”, elogia 
a diretora. “Com certeza, sairemos mais 
sábios desta pandemia”, arremata.

TEMPOS MODERNOS 

Por causa da pandemia, escolas são ‘obrigadas’ a 
repensar seus critérios e recursos

Os avanços tecnológicos na área da educação já 
estavam aí, prontos para serem usados. Muitas 
escolas aderiram, outras resistiam, até chegar o 
isolamento social provocado pela covid-19, que 

acabou acelerando o processo. Para evitar atrasos no 
calendário acadêmico, a maioria acabou se rendendo 

às metodologias digitais de ensino.
As aulas remotas começaram a se alastrar pelo 

Brasil, antecipando as tendências de uma nova 
performance do professor e do aluno. Do ensino 
infantil ao médio, da graduação à pós-graduação, 

as instituições partem para usufruir dos benefícios 
gerados pela tecnologia.

Assim, a educação na era digital está sendo debatida 
com muito mais assertividade neste momento de 

crise sanitária. Os métodos que emergem exigem que 
professor e aluno repensem seus papeis e invistam 

nas suas capacidades de se reinventarem. 
Se o mundo agora é líquido, conforme teoria do 

filósofo Zygmunt Bauman, temos que nos apressar. 
Aprender a aprender será cada vez mais fundamental. 

A frase soa clichê, mas é certo que a capacidade de 
aprender é mais importante que o conteúdo em si, 

processo que valoriza a reflexão e a criatividade. 

O mundo muda, as metodologias 
de ensino também

Incisivo, recorrente... Aulas remotas, encontros 
on-line e as videoaulas despertam expectativas de 
todo tipo. Entre as otimistas estão as que sugerem 

medidas para manter o aluno conectado aos estudos 
e à escola para não perder tempo, nem o foco. 

Gabriela Zanutto, estudante de 
Odontologia em aula remota: 
métodos da Unipar garantem 

aprendizado de qualidade, 
levando o aluno a participar 

ativamente dos processos   

São Paulo, (AE) - O za-
gueiro, volante e capitão 
do Palmeiras, Felipe Melo, 
quer que o Brasil diminua 
a polarização política e se 
una para superar a pande-
mia do novo coronavírus. 
O jogador de 36 anos disse 
em entrevista exclusiva 
ao Estadão que mantém o 
apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro e lamentou que 
o País esteja muito frag-
mentado pelas diferenças 
partidárias no momento de 
crise de saúde.

Em isolamento na sua 
casa de praia em Paraty 
(RJ), o jogador tem a com-
panhia da mulher e dos 
filhos e mantém contatos 
com o Palmeiras para exe-
cutar uma rotina de treinos. 
O capitão do time defende 
que o futebol não pode ter 
pressa para voltar e elo-
giou a postura da diretoria 
do Palmeiras de negociar 
com o elenco uma redução 
salarial de 25% para evitar 
a demissão de outros fun-
cionários.

Como você está sem o 
futebol?

É complicado porque 
não tem a rotina de ves-
tiário e de campo, de ir 
todo dia para lá, encontrar 
seus amigos, ter a resenha, 
jogar, treinar. Confesso 
que de nenhuma forma as 
concentrações me trazem 
saudade. Para ser sincero, 
com 36 anos não sinto falta 

disso, mas tenho muita sau-
dade do vestiário. Apesar 
de os filhos estarem comigo 
e de jogarmos todos os dias, 
não é a mesma coisa

Como capitão, qual foi 
o seu papel na negociação 
coletiva do elenco para 
reduzir os salários?

Eu não gosto de falar só 
de mim. Todos nós fomos 
essenciais nessa questão. 
Eu como capitão da equipe 
tive de “tirar o carro da 
frente”. Mas todos parti-
ciparam. A verdade é que 
tanto o Anderson Barros 
(diretor de futebol), como 
nosso presidente (Mauricio 
Galiotte), o Cícero (Souza, 

gerente de futebol) e o 
(Vanderlei) Luxemburgo 
foram essenciais quando 
chegaram e falaram: “O 
Palmeiras não vai mandar 
funcionário embora”. Em 
minutos, todos os jogadores 
deram aval e pensamos 
em ajudar as famílias dos 
funcionários. A gente tem 
visto situações de grandes 
clubes mandando embora 
funcionários que ganham 
R$ 1,5 mil. Isso é covardia, 
porque acaba com a vida de 
uma pessoa que tem anos 
de clube e com a vida das 
pessoas que são sustenta-
das por ela. O Palmeiras foi 
correto nesse ponto. Teve 
tantos patrocinadores que 
saíram dos seus clubes e 

os nossos patrocinadores 
mantiveram seu posto, para 
que o Palmeiras pudesse 
manter seus funcionários. 
Isso é muito importante.

A sua família está cum-
prindo as orientações de 
isolamento?

Tenho uma avó com 75 
anos, que está no grupo 
de risco. Meu pai e minha 
mãe estão tomando todas 
as precauções, ficando em 
casa, usam máscaras, luvas 
e álcool em gel. A gente 
entende que tomar esses 
cuidados são importantes 
porque protegem eles e 
os outros também. Mas 
confesso que minha preo-

cupação não é tanto com 
eles, porque são pessoas 
que têm condição boa e 
se cuidam muito. Eu já vi 
reportagens que mostra-
ram mortes em favela. A 
gente está em uma guerra. 
Temos de tomar todas as 
precauções.

Você acredita que o 
futebol precisa ter pa-
ciência para voltar?

Eu creio que o Palmeiras 
está agindo de forma cirúr-
gica. Em nenhum momento 
ele vai fazer nada que não 
seja algo autorizado pelo 
prefeito, governador e a 
OMS (Organização Mun-
dial de Saúde)  A gente não 
vai peitar ninguém. É claro 
que a gente quer voltar  
Eu sou a favor da volta do 
futebol, mas com precau-
ção e segurança para todo 
mundo. Tem de voltar com 
toda a segurança possível. 
Nada tem de ser feito com 
pressa.

Alguns times já volta-
ram a treinar. Eles não po-
dem estar em vantagem?

É claro que quem voltou 
pode estar um passo à fren-
te demais, mas ninguém 
está parado. Assim como 
nós, do Palmeiras, estamos 
fazendo nossos trabalhos 
de casa, outros também 
têm feito. No Campeonato 
Brasileiro todos vão estar 
no mesmo patamar.

O que você acha das 
notícias sobre o Brasil? 

Não acompanho, não 
vejo nada. A gente não vê 
notícias. Tem uma briga po-
lítica tão grande, né cara? 
Eu não entendo nada de po-
lítica. A minha prioridade é 
não deixar os meus filhos 
assustados. Minha priori-
dade é ajudar quem mais 
precisa. Só vejo televisão 
para ver futebol ou filme.

Apesar de não acom-
panhar, você sempre se 
posicionou politicamente.

Tem certas pessoas que, 
quando se assumem para 
direita, esquerda ou “cen-
trão”, acabam tomando 
uma pedrada maior. Mas 
a verdade é que qualquer 
coisinha que eu faço já 
tomo pedrada. Então, uma 
pedrada a mais ou a menos. 
O momento não é de falar 
de política. O importante 
agora é união, para acabar-
mos com essa guerra, com 
esse vírus que está levando 
tantas pessoas. É hora de 
união do Brasil e do mundo.

Você gostaria de ser 
técnico?

Penso em continuar den-
tro do futebol no futuro. Se 
vou ser treinador, comenta-
rista, diretor, aí eu não sei. 
Não tenho uma prioridade. 
Minha prioridade é conti-
nuar no futebol.

Capitão do Palmeiras, o polêmico Felipe Melo
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Os grupos de risco (especialmente idosos 
e pessoas com comorbidades, como diabetes, 
hipertensão arterial e insuficiência respirató-
ria) devem ter cuidado ainda maior. “O ideal 
seria não haver contato principalmente com 
os idosos. Mas sabemos que muitas avós estão 
cuidando dos netos, devido à suspensão das 
aulas. Se a convivência é inevitável, é preciso 
redobrar as medidas de segurança e usar a 
máscara mesmo em casa. Uma criança assin-
tomática pode contaminar os avós e colocar a 
saúde deles em risco sem ninguém perceber”, 
alertou Cecília Cividini. 

GRUPO DE RISCO

editoria@ilustrado.com.br

Umuarama cai para 33% de 
isolamento social e registra 
o pior índice desde março

 ICORONAVÍRUS
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Umuarama – Mesmo com 
o crescimento diário dos 
casos do novo coronavírus 
em Umuarama, o índice de 
isolamento social na cidade 
vem caindo constantemente 
e nesta semana chegou a 
33%. O cenário de pessoas 
saindo, com mais frequên-
cia, de suas residências 
para atividades não essen-
ciais preocupa o Centro de 
Operações de Enfrentamen-
to à Covid-19 (COE).

Conforme dados da em-
presa Inloco, o isolamento 
social em Umuarama apre-
sentou no dia 25 de março 
58% de umuaramenses res-
peitando o pedido de perma-
necer em casa. Porém, no 
dia 26 deste mês a cidade re-
gistrou 33% de isolamento, 
o pior índice até o momento. 
Para se ter ideia, o Paraná 
o contabilizou 37,8% de 
índice de isolamento social 
no mesmo dia. A Inloco, 
com consentimento dos 
usuários, captamos dados 
de visitas associados ao 
aparelho celular e não à pes-
soa, informou a empresa.

O relaxamento de parte 
dos umuaramenses em re-
lação ao isolamento domi-
ciliar e do distanciamento 
social, para prevenir a dis-
seminação do novo corona-
vírus entre a população, é 
um dado preocupante, pois 
o registro de pessoas com 
Covid-19 começa a crescer 

Secretaria de Saúde confirma 
mais dois casos em Umuarama 
e quatro pessoas em UTI

Umuarama - O boletim diário de acompanha-
mento da Covid-19 em Umuarama traz dois novos 
casos da doença – dois homens, de 53 e 54 anos. Com 
mais esses, de acordo com a Secretaria Municipal 
de Saúde, a cidade conta agora com 36 confirmados.

Dos casos confirmados, oito estão recuperados, 
26 seguem em isolamento e monitorados pelo Centro 
de Operações de Enfrentamento da Covid-19 (COE), 
uma pessoa continua internada na UTI, no hospital 
de referência para coronavírus, e houve um óbito.

Os casos suspeitos agora são 208, com 204 
pessoas em isolamento domiciliar, quatro hospita-
lizadas  sendo três em UTI e uma em enfermaria. 
Ainda 389 suspeitas já foram descartadas. No total, 
as notificações somam 633 registros.

Pesquisadores criam
aplicat ivo que monitora 
disseminação de covid-19

em Umuarama e região. 

#FICAEMCASA
Na reunião do Centro 

de Operações de Enfren-
tamento à Covid-19 (COE), 
na quinta-feira, 28, o médi-
co infectologista Ricardo 
Perci recomendou que as 
pessoas evitem visitar fa-
miliares, receber visitas 
ou promover festas e con-
fraternizações. “Essas reu-
niões, mesmo em pequenos 
grupos, possibilitam a dis-
seminação do vírus porque 
em ambiente familiar as 
pessoas costumam relaxar 
nos cuidados, inclusive dei-
xam de utilizar a máscara 
e acabam se expondo mais 
ao contágio”, disse. 

A secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini, 
lembrou que é importante 
evitar o contato físico e a 
proximidade mesmo dentro 
de casa. “Os mesmos cuida-
dos que tomamos no traba-
lho, na rua ou no comércio 
precisam ser respeitados 
em nossos lares, para evitar 
o contágio de forma preven-
tiva e especialmente se a 
pessoa já tiver suspeita ou 
confirmação de infecção”, 
orientou. “Apesar de ser mo-
nitorado, esse grupo precisa 
de uma atenção e cuidados 
especiais”, reforçou.

ALERTA
Durante a última se-

mana, médicos que atuam 
na linha de frente no tra-
tamento de pessoas com 
Covid-19 em Umuarama 
desabafaram sobre o des-
caso de algumas pessoas em 
relação a prevenção para a 
não disseminação do novo 
coronavírus em Umuarama. 
Segundo relatos, existe a 
preocupação de um grande 
número de pessoas contraí-
rem o vírus ao mesmo tempo 
e a quantidade de leitos na 
cidade não seja suficiente 
para atender a demanda. 

A secretária Cecília Civi-
dini ainda lembrou que são 
cerca de 300 mil habitantes 
que dependem da estrutura 
de saúde local. “No mesmo 
momento que a situação 
parece estar controlada, 
podemos ter um aumento na 

ocupação de leitos e faltar 
vagas para pacientes com 
a Covid-19”, disse.

PROPAGAÇÃO RÁPI-
DA

O médico Ricardo Perci 
explicou que se cada pessoa 
infectada contaminar cinco, 
seis ou até 10 familiares ou 
pessoas próximas, o cenário 
de relativa tranquilidade vai 
mudar completamente. “Por 
isso, é de extrema importân-
cia seguir as recomendações 
de isolamento, distancia-
mento social (em filas e 
ambientes públicos), uso 
correto e diário da máscara, 
higienização constante das 
mãos, etiqueta respiratória 
e o mínimo contato possível 
com outras pessoas”, alertou 
Perci.

Pesquisadores da Uni-
versidade Estadual Paulis-
ta (Unesp) desenvolveram 
um portal que monitora a 
velocidade de dissemina-
ção da covid-19 em mais 
de 200 países. Disponível 
em português, espanhol, 
italiano e inglês, o site traz 
os dados atualizados, em 
tempo real, do registro de 
casos da European Center 
for Disease Prevention and 
Control (ECDC) – Centro 
Europeu de Prevenção 
e Controle de Doenças, 
uma agência da União 
Europeia que atua contra 
a disseminação de doenças 
infecciosas.

O portal https://the-
guarani.com.br/ pretende 
democratizar o acesso à 

informação sobre a disse-
minação da doença, e for-
necer aos gestores públicos 
dados para avaliar se uma 
determinada medida ado-
tada para conter o contágio 
do novo coronavírus está 
ou não surtindo efeitos em 
outros locais do mundo.

A ferramente produz 
também a visualização das 
curvas de contaminação 
de qualquer agrupamento, 
bairro ou cidade a partir 
de dados fornecidos pelo 
usuário, como a quantida-
de de casos confirmados e 
o período. A plataforma irá 
auxiliar ainda na interpre-
tação desses os gráficos 
de crescimento, bem como 
sobre a metodologia utili-
zada.

No dia 26 deste mês, Umuarama apresentou 33% de isolamento social, o pior índice desde o dia 25 de março



CHEVROL
ET                                    
VECTRA 2000  / 

2000
Verde, automático, R$ 
12.500,00. 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.

VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 

07/08
Cinza, flex, completo. R$ 
24.500,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

ZAFIRA 
ELEGANCE 

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

FIAT                                         
STRADA HARD 
WORKING 1.4

13/13, branca, completo. 
R$ 26.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

UNO ELETRONIC 
94 1.0  
94/94

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

VENDE-SE
Fiat Toro Volcano 
2016/2017, diesel 4x4, 
único dono,  41. 000km 
rodados. R$ 95.000,00.  
Interessados tratar pelo 
Telefone 99956-8215 
com Diogo.

FORD                                         
FIESTA HATCH 

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

FIESTA  
HATCH 

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

IMPORTAD
OS                                   

COROLLA XEI 
2018

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

HONDA CIVIC  
LX  

2000/2000
Prata, câmbio mecânico. 
R$ 15.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

SW4  
13/13

Branco, 7 lugares. R$ 
120.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 9 9976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   

PARATI 1.6  
2009/2010

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

MOTOS                                        
BIZ +125  

2010
Vermelha. R$ 6.300,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292  
/ 99976-0563.

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

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

CRUZE SEdAn LT TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00 

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

CRUZE SEdAn LTZ II TURBO 16/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 79.900,00

CRUZE SEdAn LTZ I TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

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

CRUZE SEdAn LTZ II TURBO 16/17 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 77.900,00

CRUZE SEdAn LTZ II TURBO 17/18 BRAnCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 83.900,00

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

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

MOnTAnA 1.4 LS 18/19 BRAnCO COMPLETO R$ 42.900,00

OnIX 1.0 LT 15/16 BRAnCO COMPLETO R$ 36.900,00

OnIX 1.0 LT 19/19 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

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

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

MOTOS

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

ALUGA-SE. Sala comercial
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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. 



Cinco curiosidades que ajudam a 
perpetuar a paixão pelo Ford Mustang
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Residência R$ 1.500.000,00 
Resid. em alv. na Av. Flórida 
nº4505. Lote nº07, da quadra 

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

vendas

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

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

vendas

Residência R$ 175.000,00 

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

Comercial:

R$ 24.000,00

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

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

LOCaÇÕes

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

Sala 02. Com aproximadamente 90m².

LOCaÇÕes

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

Sala 02. Com aproximadamente 90m².

LOCaÇÕes

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

323, Frente a Havan. corretor Caetano. + 
Seguro

LOCaÇÕes

Comercial: R$ 13.000,00 

R$ 3.000,00 

Sala comercial – Imóvel 
de esquina, próx. do 

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

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

LOCaÇÕes

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

Residência R$ 450.000,00 

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

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

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

vendas

O Ford Mustang é um 
caso raro de veículo que, 
além de conquistar as 
ruas e as pistas, virou 
ícone cultural. Celebra-
do na música, na moda, 
na arte e no cinema, 
continua a despertar 
paixões com constantes 
inovações no design, na 
tecnologia e no desempe-
nho. A montadora mos-
tra cinco curiosidades 
que contribuem para 
reforçar a mística do 
carro que é o esportivo 
mais vendido do mundo 
há cinco anos consecuti-
vos e líder do segmento 
no Brasil desde o lança-
mento.

O design do Mustang 
passou por várias fases 
ao longo de suas seis 
gerações. O modelo atual 
resgatou elementos clás-

sicos do estilo original. 
Se você acha que já viu 
as linhas agressivas da 
sua frente em algum lu-
gar, pode não ser coinci-
dência. Tanto o formato 
da grade dianteira como 
as luzes de três barras 
ao lado dos faróis foram 

inspirados na boca e nas 
guelras de um tubarão.

O ronco poderoso do 
motor V8 5.0 Coyote, de 
466 cv, é outra marca 
registrada do Mustang 
GT. Na nova geração, 
ele ganhou um escapa-
mento com válvula ativa 

que permite modular o 
som em quatro níveis: 
normal, esportivo, pista 
e silencioso. Este último, 
também conhecido como 
modo “bom vizinho”, 
abafa o ruído quando se 
quer sair ou chegar sem 
ser notado.

O esportivo tem tam-
bém uma tecnologia de 
suspensão adaptativa, 
chamada MagneRide, 
para refinar o desem-
penho e o conforto de 
acordo com as condições 
da pista e da condução. 
Os amortecedores Mag-

neRide usam um fluido 
viscoso eletromagnético 
e sensores que moni-
toram as condições da 
pista 1.000 vezes por 
segundo, criando um 
campo magnético que 
alinha as micropartícu-
las ferrosas suspensas 
no óleo. Esse ajuste, 
feito de forma indepen-
dente nas quatro rodas, 
otimiza a aderência em 
acelerações e frenagens 
e reduz a rolagem em 
curvas.

Outro charme exclu-
sivo do Mustang nem é 
preciso entrar no carro 
para apreciar. Quando o 
motorista se aproxima, 
luzes embutidas nos re-
trovisores se acendem 
para iluminar o caminho, 
projetando a imagem de 
um cavalo no chão.

O design do Mustang passou por várias fases ao longo 
de suas seis gerações

O ronco poderoso do motor V8 5.0 Coyote, de 466 cv, é 
outra marca registrada do Mustang GT


