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Rádio Ilustrada FM
amplia a liderança,
mostra pesquisa

BRASIL JOGA HOJE - A Seleção Brasileira encara

o Equador hoje em Porto Alegre pelas Eliminatórias da
Copa do Mundo. Brasil defende invencibilidade. Página A7

Para combater enquetes de facebook divulgadas na
cidade de Umuarama, o Instituto Brasil Consultoria
e Pesquisas de Opinião, com registro no Conselho
Regional de Estatística, realizou em maio passado
uma pesquisa quantitativa científica, que mostra
que a ILUSTRADA FM continua mais líder do que
nunca e amplia a liderança da rádio que era segundo lugar. Desta vez, a pesquisa quantitativa mostra
um cenário diferente entre as rádios com sede em
Umuarama, conforme mostra o gráfico no rodapé
desta página. Página A3

Começa a funcionar hoje o primeiro
Shopping de Umuarama, o Palladium
O maior centro de compras da
região será aberto hoje a partir
das 10 horas em Umuarama. É
o Shopping Palladium, inicialmente com cerca de 50 lojas e
outras dezenas delas em fase
f inal de instalação. Devido
à pandemia, não haverá nem
solenidade de inauguração e a
quantidade de pessoas no interior do shopping será limitada.
C om estacionamento grátis e
a mpla praça de alimentação,
o Palladium Umuarama é o
primeiro shopping inaugurado
n o Brasil em 2021. As boas
vindas partem de toda a cidade
e região. Página A5
NO SHOPPING

RENNER chega a
Umuarama com
todos os estilos
Página B1

Shopping Palladium Umuarama abre as portas às 10 horas, vai controlar a entrada e todos devem usar máscara e álcool gel na prevenção contra a covid 19

CATÓLICOS

ARAGÃO FILHO

PREFEITO

AVALIAÇÃO

VAI SOMAR

Sem tapetes,
Corpus Christi
é marcado por
celebrações
Página A6

Padre cobra
união e não
politicagem
contra a covid
Página B4

Shopping mostra
confiança no
potencial regional,
diz Pozzobom

Scanavaca destaca
a importância do
empreendimento
para a região

Aciu dá boas vindas
para o Shopping
Palladium de
Umuarama
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Coluna Ilustradas
Na produção de vacinas, Brasil
caminha para a independência
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
publicou ontem em suas redes sociais, artigo em que
d efende que o Brasil caminha para a contenção da
pandemia de covid-19. Entre os argumentos apresentados pelo vice-presidente está o avanço da vacinação
no país. De acordo com Mourão, “em maio, o Ministério
da Saúde bateu recorde de distribuição de vacinas com
mais de 33 milhões de doses entregues e em junho deve
superar esse recorde, com mais de 40 milhões de doses
distribuídas para todo o Brasil.” Ele destacou a marca
de 100 milhões de doses distribuídas aos estados brasileiros alcançada nesta quarta-feira. Hamilton Mourão
também disse que o Brasil deverá se tornar referência
na produção de imunizantes com insumos nacionais.
Destacou o acordo assinado com a AstraZeneca na terça-feira (1º). A transferência de tecnologia permitirá ao
Brasil produzir o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e,
com isso, o país se tornará independente na produção do
imunizante. As vacinas 100% nacionais começam a ser
produzidas em junho e as primeiras doses serão entregues em outubro. “O domínio da tecnologia e do processo
de desenvolvimento dos imunizantes proporcionará ao
Brasil independência, redução de custos e agilidade no
combate ao vírus e a mutações que porventura surjam
n o País”, disse. Segundo o vice-presidente, “com a
encomenda de mais de 600 milhões de doses e o ritmo
acelerado de entregas, a expectativa do Ministério da
Saúde é de que, até o final deste ano, toda a população
brasileira acima de 18 anos seja vacinada.”

Morre paciente de covid com
suspeita de infecção por
‘fungo preto’ no MS
U m homem de 71 anos positivo para covid-19 e
com suspeita de ser portador de mucormicose, doença
t ambém conhecida como ‘fungo preto’, morreu, na
tarde dessa quarta-feira, 2, em Campo Grande (MS).
O idoso teve diagnóstico positivo para covid no dia 18
e já estava hospitalizado quando surgiram os sintomas
do fungo preto. É o primeiro caso suspeito da doença
n o Estado. Outros casos já foram relatados em Santa
Catarina, no Amazonas e em São Paulo. A doença pode
estar relacionada com a baixa imunidade em pacientes
infectados pelo coronavírus.
O óbito do paciente de Campo Grande, que estava
internado no Hospital Adventista do Pênfigo, foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).
O s sintomas do fungo preto apareceram em 28 de
m aio, quando o paciente apresentou inchaço e lesão
c om necrose nas pálpebras, além de hemorragia no
olho esquerdo. O hospital notificou a secretaria sobre a
periculosidade do caso. O caso suspeito foi notificado
a o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância
em Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde. Segundo
a Sesau, foi feita coleta de material para análise no
Laboratório Central do Estado (Lacen). O Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP) também investiga um caso suspeito de
fungo preto em um paciente com cerca de 30 anos que
estava com covid-19. Outro caso de mucormicose está
sendo investigado em Joinville (SC).

Em edição especial, ‘The
Economist’ critica Bolsonaro
e vê ‘década sombria’
A revista britânica The Economist, uma das mais
conceituadas publicações do mundo, traz nesta semana
uma edição especial sobre o Brasil com uma série de
críticas ao governo Jair Bolsonaro. Como em outras vezes
que se referiu ao País, a revista traz na capa uma nova
ilustração do Cristo Redentor, desta vez respirando com
uma máscara de oxigênio.
No especial, que é capa da revista sob o título ‘A década sombria do Brasil’, a revista descreve o presidente
brasileiro como um homem que quer “destruir as instituições, não reformá-las”, “esmagou todas as tentativas”
de uma exploração sustentável da Amazônia e revelou
s erem “falsos” todos os votos favoráveis à renovação
política.
Ao citar o apoio dos militares a seu governo, a revista
d iz que os generais que se aliaram a ele “esperavam
fazer avançar a agenda do Exército” mas, “em vez disso, prejudicaram suas reputações” e afirma que, “sob
Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde parecia uma
‘boca de fumo’ (escrito em português e traduzido) para
hidroxicloroquina”.
O especial termina com uma reportagem intitulada
“Hora de ir”, que afirma que o futuro do País depende do
resultado de 2022. O texto destaca o apoio dos militares
a o atual presidente, mas destaca o ônus aos generais
e m apoiar o presidente e os riscos de o presidente, e
seus apoiadores cada vez mais armados, não aceitarem
um resultado adverso nas urnas. Em março de 2016, a
revista deu a foto da então presidente Dilma Rousseff na
capa, também com o mesmo título, “Hora de ir”.
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Crítica de Juliana Paes à CPI da
Covid gera reação de artistas nas redes
(AE) - A atriz Juliana Paes entrou para os assuntos
mais comentados no Twitter nesta quinta-feira, 3, após
sair em defesa da médica Nise Yamaguchi, que depôs
na CPI da Covid esta semana. A oncologista é conhecida por defender o uso de cloroquina contra covid-19,
apesar de o medicamento ser comprovadamente ineficaz contra a doença, e fez diversas alegações falsas
em sua fala na comissão do Senado.
Juliana escreveu em seu Instagram que a CPI foi um
“show de horror e boçalidades”. “Certa ou errada… não
importa”, publicou a atriz. “Intimidação, coação, fala
i nterrompida. Mulher merece respeito em qualquer
ambiente.”
A postagem gerou reação negativa nas redes sociais,
e em resposta Juliana publicou um vídeo na mesma
rede social em que afirmou não concordar com “idea is arrogantes de extrema-direita” ou com “delírios
c omunistas da extrema-esquerda”. A atriz reclamou
da cobrança para se posicionar publicamente e disse
existir polarização entre certos e errados.
“Não, não sou ‘bolsominion’, como adora acreditar
quem não me conhece de perto”, afirmou ela no vídeo. “Tenho críticas severas a esse que nos governa.
Por outro lado, eu tampouco quero que governe essa
oposição que se insinua para o futuro. Onde eu tô?
Em um ambiente que não me sinto representada por
ninguém.”

A gravação atingiu 2,9 milhões de visualizações e
66 mil comentários em 14 horas.

Apoio
Na postagem do Instagram, vários artistas fizeram
c omentários de apoio a Juliana, como os atores Eri
Johnson, Agatha Moreira, Marcos Palmeira e Letícia
S piller, a cantora Fafá de Belém e o apresentador
Márcio Garcia. A deputada federal governista Bia Kicis
(PSL-DF) também elogiou o “desabafo” da atriz.
Críticas
Outros artistas fizeram críticas à fala de Juliana. No
vídeo do Instagram, a atriz Letícia Sabatella fez elogios
à colega, mas ressaltou que existem “muitas fake news
disseminadas para acreditarmos que o Brasil corre o
risco de virar uma ditadura comunista” e se propôs a
conversar com Juliana sobre o assunto.
O cantor Tico Santa Cruz disse no Instagram que
a polarização descrita por Paes não existe. “Não existe
e xtrema-esquerda atuando com poder relevante no
Brasil. A extrema-direita está no poder”, publicou ele.
“Neutralidade também é uma posição política, ainda
m ais quando se tem um governo genocida atuando
livremente em sua pátria.”
O rapper Marcelo D2 e o apresentador Gregorio Duvivier também criticaram o posicionamento de Juliana.

Após decisão, deputados criticam
Exército por deixar Pazuello ‘impune’
B rasília - Após decisão do Exército de não punir o
general Eduardo Pazuello por participação em ato ao lado
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), deputados
foram às redes criticar a instituição. O ex-presidente da
Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou já estar na hora
de a Casa discutir a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) que veda aos militares da ativa a ocupação de cargo
de natureza civil na administração pública.
A autora da proposta, deputada Perpétua Almeida
(PCdoB-AC), afirmou que a “sensação” de não se saber
“onde termina o governo e começa o Exército” é a pior
coisa que pode acontecer às Forças Armadas.
P ara os deputados Jorge Solla (PT-BA) e José Guim arães (PT-CE), a decisão abre espaço para “novas
transgressões” por parte de militares “ao deixar Pazuello
impune”. “Sem tergiversar, é a maior vitória de Bolsonaro em favor de um golpe até aqui”, disse Solla. Para
Guimarães, a falta de medidas contra o general dá “carta
b ranca” para que “qualquer patente cometa o mesmo
erro ou coisa pior”.

Na mesma linha, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP)
classificou a falta de punição como um “atentado à democracia”. No Twitter, Valente acusou o Exército de se curvar
a Bolsonaro. “Está instalada a anarquia militar”, afirmou
o parlamentar. A ex-aliada de Bolsonaro e deputada Joice
Hasselmann (PSL-SP) também entrou no coro de críticas
à s Forças Armadas. “Como pode a cúpula do Exército
ficar de joelhos para um político?”, questionou, acusando
Bolsonaro de estar “destruindo nossas instituições”.
Para Orlando Silva (PCdoB-SP), “ao ceder a Bolsonaro
e aceitar a imposição da desordem, o comando trincou
o mais importante estamento militar”. Marcelo Freixo
( PSOL-RJ) também comentou o caso, declarando que
o Exército está se “desmoralizando” diante da “delinquência” de Bolsonaro.
O comando do Exército anunciou nesta quinta-feira
que o ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello
não cometeu “transgressão disciplinar” por ter participado
de ato político no Rio de Janeiro ao lado do presidente
Jair Bolsonaro.

A apoiadores, Bolsonaro diz que, apesar
dos problemas, está indo bem o Brasil
Brasília (AE) - Enquanto Brasil ultrapassa 465 mil
m ortes por covid-19 desde o início da pandemia, o
presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido)
disse a apoiadores nesta terça-feira, 3, que o País “vai
bem” e “não tem roubalheira”.
“Apesar dos problemas está indo bem o Brasil, tem
gente incomodada com isso”, disse. “É que não tem
roubalheira, né? Tem que avisar o presidente e o relator da CPI que não está tendo roubalheira”, afirmou
se referindo à Comissão Parlamentar de Inquérito do
Senado que investiga a conduta da sua gestão para
conter a crise sanitária no País.
Sobre a CPI, Bolsonaro respondeu perguntas sobre
uma possível convocação do governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite (PSDB). “O que eu sei é que o
MP (Ministério Público) pediu o destino do dinheiro,
mas tem governador que não encaminhou ainda Não
vou falar que ele fez mau uso do dinheiro, pode ter
enfiado em outro lugar, pode ser legal, mas o dinheiro
era para a saúde”, declarou.
A conversa aconteceu na entrada do Palácio da

A lvorada, residência oficial do presidente, após ele
retornar de um passeio de moto para Formosa na cidade, que fica em Goiás, a 80 quilômetros de Brasília.
U m vídeo mostra Bolsonaro sem máscara em meio
a aglomeração na chegada à cidade e outro, usando
m áscara, em uma missa na catedral e, depois, o
presidente seguiu de moto para Salto do Itiquira, um
ponto turístico do município. O encontro não consta
na agenda oficial do presidente. Segundo a Prefeitura
de Formosa, 85% dos leitos de UTI estão ocupadas
com pacientes de covid-19.
Ainda na conversa no Alvorada, um apoiador disse
que o País nunca tinha tido antes de Bolsonaro um
p residente patriota. “Teve de 1964 a 1985 teve”,
respondeu Bolsonaro citando o período da ditadura
militar no Brasil.
Bolsonaro também voltou a criticar a “política do
fica em casa”. “Não existe comprovação cientifica para
lockdown. Zero”, disse. A medida de isolamento social
para evitar o alastramento da covid-19, no entanto,
é defendida pela comunidade médica internacional.

Charge
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Mais líder do que nunca em Umuarama,
Rádio Ilustrada FM amplia diferença
Umuarama - Para combater enquetes de facebook
d ivulgadas na cidade de
U muarama, o Instituto
B rasil Consultoria e Pesq uisas de Opinião, com
registro no Conselho Regional de Estatística, realizou
e m maio passado uma
pesquisa quantitativa cient ífica, que mostra que a
ILUSTRADA FM continua
mais líder do que nunca e
amplia a liderança da rádio
q ue era segundo lugar.
Desta vez, a pesquisa quantitativa mostra um cenário
d iferente entre as rádios
com sede em Umuarama.
A pesquisa não levou
e m consideração rádios
que não tem sedes dentro
d e Umuarama e segue a
m esma linha da Pesquisa
N acional por Amostra de
Domicílios – PNAD/IBGE,
diferente de enquetes realizadas pelo facebook, adot ada por algumas rádios
locais. Foram colocadas 18
perguntas para o entrevistado, com amostragens no
centro e bairros diferentes
d e Umuarama, por sexo,
faixa etária, nível de escolaridade e renda familiar.
O Instituto Brasil de
P esquisas é coordenado
p elo professor e mestre
e m Comunicação Social,
R oberto Bianchi Catarin,
t ambém diretor da Faculdade Alfa de Umuarama. A
pesquisa trabalha com uma
margem de erro de 3% para
mais ou para menos, com
u m nível de confiança de

Rádio Iluﬆrada FM lidera a audiência em Umuarama

95%. Com grande atuação
acadêmica, o professor Catarin tem ao seu lado o estatístico Clodoaldo Roldão
Taborda Chuba Sobrinho.
O professor Catarin exp lica que as pessoas têm
m uitas dúvidas sobre a
realização de uma pesquis a quantitativa de análise

r epresentativa do público
a lvo em diversos segment os de mercado. Segundo
e le, o planejamento para
cada pesquisa envolve todo
um trabalho estatístico, de
quem será o público entrev istado, de que idade, de
que grau de escolaridade e
renda familiar. “É este perfil

a mostral que vai validar
u ma pesquisa pra ela ser
verdadeira e representativa.
C aso não seja feita dessa
f orma, não é considerada
pesquisa”, explica.
Segundo Catarin, as enquetes de facebook não tem
n enhum teor científico,
p orque se o cliente exigir
uma amostragem não tem
como se provar. “As enquetes não tem perfil amostral,
além de ser manipulável”,
completa. A diferença ent re pesquisa e enquete,
segundo Catarin, é que “a
pesquisa eu consigo validar
o s resultados dentro da
c iência, a enquete não é
possível fazer isso”, explica.

FATIAMENTO DE
PROGRAMAÇÃO
Uma das coisas que faz a ILUSTRADA
F M se manter em primeiro lugar são as
p romoções direcionadas ao seu público
a lvo, mais o fatiamento da programação,
c om programas para todos os estilos de
p úblico. Além de rádio mais ouvida em
U muarama, mantém em primeiro lugar
programas como o TOCA TUDO, JUNTO
E MISTURADO, JORNAL DO BELLINI,
BOM DIA ILUSTRADA, PROGRAMA DO
Z É LÉO E AGITO SERTANEJO COM
KARINA ESTEVES, ambos aos domingos.

Pozzobom saúda o Shopping Palladium
Agência do Trabalhador de Umuarama
pela confiança no potencial de Umuarama fica em 7º no PR em volume de contratações

Prefeito Celso Pozzobom também dá as boas vindas ao shopping Palladium Umuarama

Umuarama - A geração
de empregos tem colocado
Umuarama em destaque
no cenário regional e estad ual, conforme números
r ecentes do Caged (Cadastro Geral de Empregad os e Desempregados) e
d o ranking das Agências
d o Trabalhador no Paran á. “Esse desempenho é
r esultado da capacidade
e mpreendedora presente
n a nossa economia e da
c onfiança dos investidores, que acreditam no potencial de nossa cidade e
da região”, disse o prefeito
Celso Pozzobom.
N esse quesito, o Shop ping Palladium Umuar ama vem somar tanto
e m empregos quanto
e m geração de renda e
q ualidade de vida para
a população. “Um empreendimento desse porte
c onfirma a condição de
p olo de Umuarama e a
n ossa liderança no setor

e conômico. São várias
forças que sopram na direç ão do desenvolvimento.
A gradecemos muito pela
c onfiança dos empresár ios que apostam nessa
i niciativa e temos plena
certeza que será um grand e sucesso, pois atende
a uma carência regional
q ue aproveitará o nosso
p otencial para estimular
ainda mais o crescimento
econômico”, apontou.
A pesar dos efeitos da
p andemia sobre a econ omia regional, seguidam ente o município tem
avançado na ocupação da
mão de obra, com a interm ediação da Agência do
Trabalhador entre empreg adores e colaboradores
d os mais variados segmentos. Em maio de 2021
o saldo positivo se repetiu.
C om 216 trabalhadores
c olocados no mercado
d e trabalho, Umuarama
f icou em 7º lugar entre

as agências do Paraná em
v olume de contratações,
sem computar grande parte das contratações realizadas pelas empresas que
vão atuar no shopping.
Comparado a maio de
2020, quando 102 pessoas
c onseguiram empregos
através da agência, o crescimento foi de aproximad amente 112%. De 3 a
3 1 de maio deste ano, a
A gência do Trabalhador
a tendeu 1.720 pessoas
p rocurando trabalho e a
3 46 trabalhadores que
deram entrada no SeguroDesemprego. “Como muit as contratações para o
shopping foram realizadas
através da agência, seguramente teremos um desempenho muito positivo
também em junho. Apesar
d e todas as dificuldades
impostas pela pandemia,
temos um caminho muito
positivo pela frente”, concluiu Pozzobom.

U muarama - A geração
de empregos tem aumentado
em Umuarama nos últimos
meses, apesar dos efeitos da
pandemia sobre a economia
r egional. Seguidamente a
A gência do Trabalhador,
o rganismo da Secretaria
d e Indústria, Comércio e
Turismo do município para
i ntermediação de mão de
o bra entre empregadores
e trabalhadores dos mais
v ariados segmentos, tem
obtido bons resultados. Em
maio de 2021 o saldo positivo se repetiu.
C om 216 trabalhadores
c olocados no mercado de
t rabalho, Umuarama ficou
e m 7º lugar entre as agênc ias do Paraná em volume
de contratações. Comparado
a maio de 2020, quando
1 02 pessoas conseguiram
e mpregos através da agênc ia, o crescimento foi de
a proximadamente 112%.
N o período de 3 a 31 de
maio deste ano, a Agência do
Trabalhador atendeu 1.720
pessoas procurando trabalho
e a 346 trabalhadores que
d eram entrada no SeguroDesemprego.
Os números constam de
r elatório da Secretaria de
Estado da Justiça, Trabalho
e Família (Sejuf). “Essa
variação positiva mostra que
c ontra todos os prognóst icos, os empreendedores
d e Umuarama – sejam pequenos, médios ou grandes
– apostam na recuperação
da economia, diante de uma
c rise que assola praticamente todo o país”, avaliou
o secretário municipal de
Indústria, Comércio e Turismo, Edvaldo Ceranto Júnior.
Para o prefeito Celso Pozzobom, o fato de Umuarama
e star contratando mais do
q ue demitindo revela que
v ários setores têm conseg uido manter e alguns até
ampliar a produção de bens

e serviços. “Além disso, a
c omercialização dos prod utos tem se sustentado,
reforçando as esperanças de
melhoria do cenário econôm ico em nossa cidade. Vamos continuar incentivando
a produção e atraindo novos
empreendimentos para que
a nossa economia mantenha
a trajetória de crescimento,
u m alento para as dificuld ades que a pandemia nos
i mpõe na saúde pública”,
ponderou.
O s números revelam
a inda uma procura maior
d a Agência do Trabalhador
pelos empregadores, para o
anúncio das vagas disponíveis e intermediação da mão
de obra. O gerente Reginaldo
Barros informou que o envio
de candidatos qualificados e
selecionados de acordo com
as características das vagas

ofertadas aumenta a taxa de
sucesso.
“ Nas 216 contratações
t ivemos uma participação
maior do comércio, seguido
p elos setores de indústria
e prestação de serviços. A
geração de empregos tem se
mostrado bem diversificada
em Umuarama, o que sugere
aquecimento nas atividades
em boa parte da nossa economia”, completou. A agênc ia que possibilitou mais
contratações em maio foi a
de Araucária (591), seguida
p or Cascavel (429), Palotin a (247), Cianorte (235),
A ssis Chateaubriand (230)
e Curitiba (219). Abaixo de
U muarama e Pato Branco
( 216) aparecem Francisco
B eltrão (194), Medianeir a (187) e Toledo (179).
Campo Mourão realizou 20
contratações e Paranavaí 39.
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IVEM PARA SOMAR

Associação Comercial dá as boas vindas
ao Shopping Palladium em Umuarama
Umuarama – A inauguração do Shopping Palladium em Umuarama,
nesta sexta-feira, é uma
clara demonstração de
que os empreendedores
estão acreditando no
futuro da cidade. É uma
demonstração de confiança, na avaliação do
presidente da Associação
Comercial e Industrial
de Umuarama (Aciu),
Orlando dos Santos. Ele
também entende que o
shopping vem para somar no comércio da cidade e todos terão a ganhar.
Orlando Santos lembra que toda a cidade
grande tem shopping,
nem por isso o comércio
de rua deixou de faturar.
É cada um no seu lugar e
cada um tem a sua clientela. Na verdade, o shopping deverá aumentar a
movimentação financeira
na cidade, pois vai atrair
muitos consumidores da
região e esse pessoal
também vai gastar em
estabelecimentos pela
cidade toda.
O detalhe é que o shopping chega com lojas
investindo alto na qualificação profissional para o
bom atendimento ao con-

o empreendimento só vai
aumentar a concorrência, isso é bom para os
consumidores e servirá
de alerta para os empresários que terão de continuar investindo para
garantir a sua clientela
na cidade. “O shopping
só será ruim para quem
não se atualizar”, diz.
Conquistas
importantes

O presidente da Aciu, Orlando Santos (direita), o conselheiro João Batista durante visita e entrevista ao diretor do Ilustrado
e da Ilustrada FM, Ilídio Coelho Sobrinho (centro)

sumidor e com produtos
de qualidade. Caberá às
demais lojas investirem
também na atualização e
na qualificação para não
ficarem para trás. “Só
vai perder quem não se

atualizar”, disse.
Mais competição
O conselheiro fiscal
da Aciu, João Batista de
Oliveira, também acredita que o shopping vem
para agregar valores

ao comércio de Umuarama. Com estacionamento amplo e grátis,
o shopping dá o recado
para a necessidade de
solucionar, o quanto antes, o problema da falta

• E S TA C I O N A M E N T O G R AT U I T O

• MIX DE LOJA S COM INCRÍVEIS OPÇÕES

• A M B I E N T E C L I M AT I Z A D O

• CORREDORES AMPLOS

• B I C I C L E TÁ R I O

de estacionamento no
centro de Umuarama,
principalmente a partir
de agora, que a cidade
vai atrair mais pessoas
para as compras.
Oliveira entende que

Orlando Santos e Oliveira fazem questão de
lembrar do avanço que a
cidade de Umuarama está
alcançando com projetos
que antes pareciam muito
distantes. A começar pelo
shopping que se torna
realidade a partir de hoje,
tem ainda o aeroporto
já recebendo voos, mas
próximo de ter linhas
comerciais tão logo passe
a pandemia, a rodovia PR323 ganhando duplicação
entre o trevo do Gauchão
e a saída para Mariluz,
a Levo Alimentos que
substitui a Averama com
projetos audaciosos de
expansão, entre vários
outros grandes empreendimentos. “Isso mostra
que a cidade tem um futuro promissor”, dizem.
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Umuarama e região ganham o seu
primeiro shopping center a partir de hoje
Umuarama – A cidade
d e Umuarama e todo o
noroeste paranaense vão
ganhar seu primeiro shop ping nesta sexta-feira,
4 de junho. O Palladium
Shopping Center Umuarama - empresa do Grupo
Tacla Shopping, Paysag e Empreendimentos e
FWS Empreendimentos
- chega à Capital da Amiz ade sendo também o
primeiro empreendiment o a ser inaugurado no
Brasil em 2021 - além de
ser o 9º do Grupo Tacla. A
moderna estrutura conta
com um variado mix de
lojas e serviços, que promete transformar e levar
ainda mais conforto e desenvolvimento a um dos
l ocais com maior poder
de consumo do Paraná.
D evido ao momento
pandêmico e respeitando
d ecreto estadual, a administração do shopping
optou por não realizar solenidade de inauguração.
A abertura ao público
será a partir das 10 horas,
seguindo todas as regras
do protocolo - pontos de
á lcool gel, aferição de
t emperatura em todos
o s acessos, controle de
f luxo, sinalização com
recomendação de distanciamento e segurança.
C om mais de 66 mil
m ² de área construída,
24 mil m² de ABL (área
b ruta locável), 120 loj as, 10 âncoras, praça
d e alimentação com 20
o perações, boulevard

Primeiro shopping de Umuarama abre as portas hoje em meia a pandemia, porém com todas as medidas de prevenção

gastronômico para 4 restaurantes, mais de 1.000
vagas de estacionamento
g ratuito, o Palladium
d eve atrair até 20 mil
pessoas por dia.
O Grupo Tacla, cons idera Umuarama uma
c idade estratégica com
um grande potencial de
c onsumo. Além disso,
o município está em
c onstante crescimento,
f igurando na lista dos

O que encontrar
no Palladium
E m função da pandemia, muitas operações
e nfrentaram dificuldades para finalizar suas instalações. Mão de obra reduzida e, principalmente,
f alta de matéria-prima afetaram o cronograma,
fazendo com que inúmeras lojas sejam inauguradas
ao longo do ano.
Na inauguração de hoje, os visitantes
já terão acesso a dezenas de lojas, como:
C&A
Renner
Riachuelo
Alameda 81
Alecrim Dourado
Amizade Café
Ardenza Pimentaria
Arte Look,
Bekos
Bela Lina Poltronas
Joalheria BigBen
Calzoon
Capodarte
Centro Cell
Chocostory
Claro
CVC
Dela Rose
Empório Essenza
Fábrica di Chocolate
Fábrica dos Sonhos
Fun Place
Gata e Sapato
Giraffa’s
Griletto
Infolab
Josépha Acessórios
Ko-om
Livraria A Página
Lupo
Lustic
Mariah Acessórios
Mega Plush
New Era
Pigalle
PopCorn Gourmet
Refinatto
Saka Sushi
Sea Coast
Sicredi
Sunchine Crane
Tour Safari
Unimed
Via Laser
e Xport

melhores lugares para se
v iver no Paraná e com
alto índice de desenvolvimento humano (IDH)
no Brasil. “Nos sentimos
h onrados em chegar a
Umuarama e começar a
construir uma nova história junto à população”,
comemora o empreendedor Anibal Tacla.
O shopping está local izado no bairro Parque
I ndustrial II, ao lado da
n ova rodoviária. Ali, for am realizados investimentos em obras viárias
c om a pavimentação de
ruas e acessos. No entorno, a vizinhança começa
a sentir o impacto positivo

que o shopping traz consigo. Novos condomínios
r esidenciais e comerc iais foram construídos
e outros já começam a
despontar na paisagem.
“ Quando um emp reendimento deste
porte é lançado, ocorre
u m desenvolvimento
n atural no entorno do
b airro, na cidade e na
região. Os consumidores
f icam mais exigentes
c om relação aos serviç os e atendimento que
recebem. Um shopping
o ferece muito mais do
q ue compras, serviços
e entretenimento para
t oda família. É o que

chamamos de experiência no ponto de venda.
P or concentrar uma
gama de atrações, o flux o de pessoas também
é alto, a começar pelo

q uadro colaborativo de
u m shopping”, ressalta
Tacla. Em pleno funcion amento, o Palladium
deve gerar 2 mil postos
de trabalhos diretos.

Sobre o shopping
Considerado um dos maiores centros de compras do noroeste do Paraná, o Palladium será o
primeiro shopping de Umuarama e região. Com
120 lojas, terá 10 âncoras e megalojas, além de
20 operações na praça de alimentação, boulevard
g astronômico com 4 restaurantes e alameda de
serviços com centro médico e escola de enfermag em. O empreendimento possui mais de 24 mil
m² de ABL, 66 mil m² e mais de 1.000 vagas de
estacionamento gratuito.

A partir das próximas semanas, outras
dezenas começarão suas atividades, como:
Centauro (inaugura dia 11/06),
Bubble Mix, Gorilla’s Tech, Trademan, Burger King, Hospital Cemil,
Subway, Cacau Show, Camaleão,
China Wang, Cia do Terno, Criar,
For Boys For Girls, John Roger,
N eo Odontologia, O Boticário,

V ivo, Bluefit, Cine Laser, Léo
C osméticos, Lojas Americanas,
Kalunga, McDonald’s, Studio Z e
Toni Toys.
A boa notícia é que o empreendimento terá novas lojas em
funcionamento todas as semanas.

Para saber das novidades, acompanhe no site e nas redes sociais
do shopping:
p alladiumumuarama.com.
b r/, instagram.com/palladium.
umuarama e facebook.com/palladiumumuarama.

Grupo Tacla

O shopping tem cerca de mil vagas de eﬆacionamento grátis

Outro projeto suﬆentável
do novo shopping é o de
energia solar,
no qual foram
inveﬆidos mais
de R$ 5 milhões, em um
dos maiores
siﬆemas de
placas fotovoltaicas do setor
de varejo no
País

C onglomerado com
mais de 80 anos de trad ição, experiência no
v arejo e referência no
setor em todo país, o Grupo
Tacla chegou à marca de 1
milhão de m² construídos
c om o Palladium Umuarama, além de outros oito
empreendimentos nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, sendo:
C atuaí Palladium Foz do
Iguaçu (PR), Jockey Plaza
C uritiba (PR), Palladium
C uritiba (PR), Palladium
Ponta Grossa (PR), Ventura
S hopping Curitiba (PR),
Itajaí Shopping (SC), Porto
Belo Outlet Premium (SC)
e Shopping Cidade Soroc aba (SP). Outras duas
operações estão em fase de
construção no Paraná: City
C enter Outlet Premium,
em Campo Largo, e o Plaza
Campos Gerais, em Ponta
Grossa. Mais informações
e m: https://www.taclashopping.com.br
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Sem tapetes decorados, Corpus Christi é
marcado por missas e demonstrações de fé
O feriado de Corpus
Christi, pelo segundo ano
consecutivo, é marcado por
celebrações em todas as
paróquias de Umuarama
sem os tradicionais tapetes
coloridos, que delimitavam
o caminho a ser percorrido
pelo Santíssimo Sacramento, durante as procissões
acompanhadas por centenas de fieis.
Peregrinação
Os católicos tiveram que
se adaptar a nova realidade
criada pela pandemia do
coronavírus. Para celebrar
a data algumas paróquias,
como a Divino Espírito
Santo e São Lucas e São
Cristóvão, após a missa,
os padres saíram em peregrinação pelas ruas abençoando a todos por onde
passavam, juntamente com
o Santíssimo.
Altares
Muitos fieis montaram pequenos altares

CIDADE

Confira quem
pode e onde
tomar vacina
da covid
nesta
sexta-feira
Nesta sexta-feira
(04) continua a vacinação contra Covid-19
para os grupos prioritários em Umuarama.
Confira abaixo quem
pode tomar, UBS e horário de atendimento ao
público.

Gestantes
Gestantes e puérperas com comorbidades
comprovadas por atestado médico terão a
vacina na UBS Cidade
Alta, das 7h às 11h30 e
das 13h30 às 16h (Coronavac/ Butantan, autorizada pelo Ministério da
Saúde). É necessário
agendamento.
Comorbidades
Para pessoas de 18
a 59 anos com comorbidades, a vacinação
será das 8h às 11h e das
13h30 às 16h, na UBS 1º
de Maio. É obrigatório o
atestar a comorbidade
conforme determina o
Ministério da Saúde. Os
pacientes deverão procurar a sua UBS para
emissão do atestado
médico.
Pessoas
com deficiência
Pessoas com deficiência permanente de
18 a 59 anos – cadastradas ou não no Benefício
de Prestação Continuada (BPC). A vacina será
ministrada na UBS San
Remo, das 8h às 11h e
das 13h30 às 16h.
Levar documentos
pessoais, Cartão SUS
e comprovante de endereço.
Segunda dose
Também serão imunizados pessoas de 60
anos ou mais com a
segunda dose contra a
Covid-19 nesta sextafeira (04), das 8h às
11h, nas UBS Central,
Centro de Saúde Escola, Jardim Cruzeiro,
San Remo e 1º de Maio.
Observe a data marcada na sua carteirinha
e não deixe de receber
a vacina. É necessário
agendamento.

Celebrações
A maior parte das paróquias optou por realizar
diversas celebrações durante o dia para conseguir
arrebanhar o maior número
possível de participantes.
Por causa dos decretos
estadual e municipal, a limitação dentro dos templos
está em 35% da capacidade
total. O agendamento prévio foi adotado como forma
de controle.

O Santíssimo percorreu ruas e avenidas em diversos bairros de Umuarama durante o dia
de ontem (Foto Maycon Beraldo)

em frente as suas casas
e também doaram alimentos que serão distribuídos para famílias

carentes das comunidades. Na Paróquia São
José Operário foi feito
um drive thru da benção

durante a manhã, onde as
famílias passavam e de
dentro de seus veículos
eram abençoadas.

O Corpus Christi
Corpus Christi é uma
festa que faz parte das
tradições da Igreja Católica
desde a criação da celebração no século XIII e é obrigatoriamente comemorado
em uma quinta-feira.
Nessa data, celebra-se o
sacramento da eucaristia,
um dos principais elementos do catolicismo. Algumas
práticas da festa aqui no
Brasil foram herdadas dos
portugueses ainda durante
a colonização.

A expressão Corpus Christi vem do latim. Traduzindo para o português, significa “Corpo de Cristo”. Assim
como o nome sugere, a festa
foi criada em referência ao
sacramento da eucaristia.
Esse sacramento é realizado como forma de relembrar a morte e ressurreição
de Jesus Cristo e nele é
consumido um pedaço de
pão, símbolo do corpo de
Cristo, e ingerido um pouco
de vinho, símbolo do sangue
de Cristo.
Transubstanciação
O sacramento da eucaristia acontece em referência
à Última Ceia e à ordem
de Cristo de consumir pão
e vinho em sua memória.
Os católicos acreditam que,
durante a eucaristia, ocorre
algo conhecido como transubstanciação, ou seja, que
após serem consagrados pelo
padre, pão e vinho tornam-se
em essência na carne e no
sangue de Jesus Cristo.

Umuarama apoia ações propostas pelo Boletim registra mais 105
Estado para Semana do Meio Ambiente casos de covid e 597 pessoas
A comemoração do Dia
do Meio Ambiente, que
acontece mundialmente
em 5 de junho, tem como
objetivo conscientizar as
pessoas e organizações
sobre a necessidade crescente dos cuidados ambientais.
A data foi estabelecida
pela ONU (Organização
das Nações Unidas) em
1972, na Conferência das
Nações Unidas sobre Meio
Ambiente, realizada em
Estocolmo, Suécia. No
Brasil esse período foi estabelecido em 1981, através do Decreto nº 86.028.
Neste ano, a Diretoria do Meio Ambiente da
Prefeitura de Umuarama
está apoiando iniciativa
da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
(Sedest), por meio do Instituto Água e Terra (IAT) e
em parceria com o Grupo
R-20, que propôs aos municípios do Estado a atividade Desafio do Lixo. Para
isso, distribuiu material de
divulgação e instruções
para os municípios reforçarem a participação.
Mudas

Em comemoração ao
Dia do Meio Ambiente, a
Prefeitura está realizando
algumas ações como a
disponibilização de mudas de forma gratuita e
replantio de árvores em
avenidas. “Desde o dia
1º estamos realizando
o plantio de ipês já com

em isolamento domiciliar

Ação conjunta
A Sedest convidou as prefeituras, secretarias e diretorias municipais de Meio Ambiente,
ONGs, voluntários, sociedade civil, entre outros,
para apoiarem e disseminarem a campanha à
população. Com a hashtag #ParanáMaisLimpo
a organização espera influenciar mais pessoas
a participar dessa atividade. “A ideia é que nos
juntemos para cuidar do nosso planeta, não
apenas em comemoração à Semana do Meio
Ambiente, mas com consciência da importância
e atitudes de preservação para o lugar onde
vivemos”, destacou Matheus Batista. “Estamos
juntos nessa campanha”, completou.

3,5 m em avenidas como
a Rio Grande do Norte, e
a doação de 200 mudas
frutíferas no Paço Municipal, para os contribuintes
que se fizerem presentes
nesta semana”, informou
o diretor de Meio Ambiente e Aterro Sanitário
do município, engenheiro
ambiental Matheus Michelan Batista.
Mais Sombra

“Lembramos do Projeto
Mais Sombra, pelo qual a

Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente disponibiliza mudas de árvores
para a arborização urbana de forma gratuita. Basta fazer uma solicitação
à diretoria que no prazo
de 72 horas o interessado
receberá autorização para
buscar as mudas”, acrescentou. Pelo projeto são
doadas várias espécies,
como quaresmeira, canafístula, calistemo, acácia,
resedá, ipê, carobinha e
extremosa, entre outras.

Mais 105 casos de
Covid-19 foram registrados em Umuarama
nesta quinta-feira (3),
sendo 55 mulheres e
50 homens. Agora são
12.271 os casos positivos acumulados desde
março do ano passado,
dos quais 11.440 estão
recuperados, 199 morreram, 597 positivados
estão atualmente em
isolamento domiciliar e
58 encontram-se hospitalizados, 17 em unidades de terapia intensiva

e 41 em enfermarias.
Há ainda 2.178 pessoas com suspeita de
infecção pelo coronavírus, do total de 30.391
notificações de síndromes gripais registradas
desde o início da pandemia, das quais 15.942
foram descartadas. Nos
hospitais com ala Covid,
não há leitos disponíveis
de UTI (as 37 estavam
ocupadas nesta quinta)
e das 64 enfermarias, 61
estavam com pacientes
(mais de 95%).

Mais 37,4 mil doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer chegam ao Paraná
Mais uma leva de vacina
Cominarty, produzida pela
Pfizer/BioNTech, chegou ao
Paraná nesta quinta-feira
(3). O lote de 37.440 doses
foi recebido às 13h20 no
Aeroporto Internacional
Afonso Pena, em São José
dos Pinhais, na Região
Metropolitana de Curitiba,
e seguiu para conferência
no Centro de Medicamentos
do Paraná (Cemepar), onde
chegou às 13h50.
As novas doses integram

a 22ª remessa de vacinas
enviada ao Paraná pelo
Ministério da Saúde desde
o início da campanha de
imunização. Elas se somam
às outras 360.250 doses de
Covishield, produzido pela
parceria entre Fiocruz/AstraZeneca/Universidade de
Oxford, que chegaram ao
Estado nesta quarta-feira
(2). Com isso, o Paraná recebe, apenas nesta semana,
um total de 397.690 doses.
Dos imunizantes da

Pfizer/BioNTech, 33.743
doses são destinadas ao
grupo de comorbidades,
gestantes, puérperas e
pessoas com deficiência
permanente (o equivalente
a 2% do grupo no Estado),
e 152 doses vão para trabalhadores do transporte
aéreo (cerca de 10% do
grupo, que começou a ser
vacinado nesta semana.
As demais doses vão para
reserva técnica.
Já dos imunizantes As-

traZeneca produzidos pela
Fiocruz, 289.662 doses vão
para pessoas com comorbidades e com deficiência
permanente (16,7% do grupo), 33.811 para profissionais da educação do ensino
básico (20% do grupo) e
740 para comunidades tradicionais ribeirinhas (5%
do grupo). Se soma a elas
o percentual destinado à
reserva técnica.
Todas as doses serão
separadas e distribuídas

por Regional de Saúde nos
próximos dias.
VACINÔMETRO
Até o início da tarde desta quinta-feira (3), o Paraná
havia aplicado 3.823.973
vacinas na população. Foram 2.627.857 primeiras
doses e 1.196.116 segundas
doses. Os dados são do
Vacinômetro do Sistema
Único de Saúde (SUS),
atualizado em tempo real
pelos municípios.
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Luciano pode
ser a novidade
do time do São
Paulo, sábado,
diante do
Atlético-GO

Brasil defende 100% nas Eliminatórias
contra perigoso Equador; Gabriel “estreia”
Porto Alegre (AE) - A seleção brasileira vem dando
as cartas nas Eliminatórias Sul-Americanas para
a Copa do Mundo do Catar,
em 2022. Ganhou seus
quatro jogos com autoridade e é a única com 100%
de aproveitamento. Nesta
sexta-feira, às, 21h30, no
Beira-Rio, em Porto Alegre,
os comandados de Tite
defendem a campanha
perfeita diante do perigoso
Equador. Gabriel estreia
como titular sob a direção
do treinador.
Foram 199 dias de espera. Desde os 2 a 0 sobre o
Uruguai, em novembro. O
retorno da seleção brasileira aos gramados pode
iniciar o ciclo de Neymar
como armador e de Gabriel
como camisa 9. O astro da
seleção já vinha se destacando como “garçom” no
Paris Saint-Germain e pode
ser deslocado para a função, vindo com força de trás
para servir Richarlyson
e Gabriel. Lucas Paquetá
seria o segundo armador.
A ideia de Tite é que o
quarteto ofensivo se movimente bastante para não
esbarrar na forte marcação dos equatorianos e,
ao mesmo tempo, ceder
contragolpes a um rival

que fez 6 a 1 na Colômbia
e 4 a 2 no Uruguai. A única
derrota veio na estreia
com apertado 1 a 0 para a
Argentina.
O treinador usou até
TV nos treinos na Granja
Comary justamente para
“ensinar” seus atacantes o
que era preciso para furar o
poderio defensivo. O embate
no um contra um foi bastante ensaiado. Tite quer uma
seleção ousada no ataque,
sem medo de apostar na
jogada individual.
Em alta no Flamengo e
anotando muitos gols ao tirar do marcador e finalizar
com velocidade, Gabriel
é visto como o cara certo
para tal postura escolhida.
E chega num momento propício, pois está em alta no
clube com seus 15 gols na
temporada e a seleção vem
se destacando ao anotar
três gols por jogo na média.
Jogar contra defensores equatorianos não é
novidade para Gabriel Ele
enfrentou a LDU pela Libertadores recentemente e fez
dois gols em Quito. Já sabe,
portanto, o caminho para
brilhar em Porto Alegre e
mostrar a Tite que pode se
firmar na posição de centroavante. Ainda mais com
Gabriel Jesus na reserva do

Seleção Brasileira volta a disputar três pontos hoje pelas eliminatórias contra o Equador

Manchester City.
Apesar de o Equador vir
bem na atual edição das
Eliminatórias, ganhando
três de seus quatro jogos, quando enfrenta o
Brasil a história muda.
São apenas duas vitórias
em 32 confrontos, com 26
vitórias verde-amarela e
quatro empates. O último
confronto, por sinal, também foi em Porto Alegre e

valendo vaga na Copa. Nas
eliminatórias para 2018,
vitórias por 2 a 0, já sob
a batuta de Tite, mas na
Arena do Grêmio. Os gols
naquele dia foram de Philippe Coutinho e Paulinho,
hoje fora das convocações.
Alisson, Marquinhos, Casemiro e Neymar são os
remanescentes.
Bem no confronto contra as grandes seleções,

Conmebol define tabela da Copa América
no Brasil; final será no Maracanã
Assunção - A Conmebol
anunciou o calendário de
jogos da Copa América. A
competição anteriormente
agendada para ocorrer na
Argentina e na Colômbia
foi transferida para o Brasil
no início da semana. Quatro
cidades e cinco estádios
receberão os jogos ao longo
do torneio.
No Rio de Janeiro, os jogos serão no estádio Nilton
Santos, o Engenhão, com
exceção à final, que será
disputada no Maracanã. Em
Goiânia, os jogos serão no
estádio Olímpico, enquanto
em Brasília e em Cuiabá, os
duelos serão realizados em

estádios utilizados na Copa
do Mundo de 2014, estádio
Mané Garrincha e Arena
Pantanal, respectivamente.
Abertura
A seleção brasileira fará
a abertura do torneio e terá
sua estreia em Brasília, no
Estádio Mané Garrincha, no
dia 13 de junho, às 18h, contra a seleção da Venezuela.
No mesmo dia, ainda pelo
grupo do Brasil, a Colômbia enfrenta o Equador, às
21h, na Arena Pantanal, em
Cuiabá. Os comandados de
Tite ainda atuarão contra
o Peru, dia 17 de junho,
às 21h, no Engenhão. No

mesmo palco e horário,
enfrentará a Colômbia, dia
23. E, por fim, dia 27, jogará
com o Equador, às 18h, no
estádio Olímpico de Goiânia,
encerrando a primeira fase.
Jogos
O Grupo A começará
sua jornada no dia 14 de
junho, com a Argentina
enfrentando o Chile no Rio
de Janeiro, no Engenhão.
No mesmo dia, Paraguai e
Bolívia duelam em Goiânia.
A composição dos grupos
foi mantida. O Grupo A é
formado por Argentina,
Chile, Uruguai, Bolívia e
Paraguai. O Grupo B tem

Brasil, Colômbia, Peru,
Equador e Venezuela.
Maracanã
Todos os estádios receberão cinco jogos na primeira fase. O Maracanã receberá somente a final, no
dia 10 de julho, às 21h. Os
estádios Mané Garrincha
e Engenhão receberão um
jogo cada das quartas de
final e semifinal, enquanto
o Olímpico de Goiânia terá
dois jogos das quartas. A
Arena Pantanal terá sua
participação restrita à fase
de grupos. A decisão de
terceiro lugar será em Brasília, dia 9 de julho, às 21h.

Para verificar a autenticidade, acesse https://www.registradores.org.br/validacao.aspx e digite o hash 95a4b511-2be3-4f78-9eac-8a0a8c712eb3

comentou.
O comandante corintiano, em mais de uma oportunidade, salientou que a
ideia, desde que chegou,
é “buscar o equilíbrio”
e uma solução para que
o cenário mude. Ainda é
cedo, mas taticamente,
não conseguiu encontrar
uma formação coesa e que
seja capaz de fazer o jogo
fluir. Diante dos goianos, o
time deixou espaços para
o rival chegar com perigo e
matar o jogo e foi inócuo na
criação das jogadas. Com
isso, ele disse estar aberto
a fazer mudanças, seja de

peças ou no sistema.
“Nós temos que buscar
o equilibro do time. Como
todos buscavam aqui uma
solução, eu vou buscar
também. Corinthians já
jogou em linha de quatro,
de três e não teve muito
sucesso anteriormente em
nenhuma delas. Nós temos
que buscar a solução, mas
ela nem sempre mora na
tática. Tem técnica, estado
de espírito, gerenciamento,
escolha dos atletas. Há toda
uma conexão”, explicou.
“O material que nós
temos aqui é para fazer
mais, é para performar
mais e conseguir melhores
resultados. Vamos buscar
uma solução”, completou o
técnico, ao comentar sobre
o potencial do elenco.
O futuro do Corinthians
reserva compromissos
difíceis. Domingo, encara
o América-MG, pelo Brasileirão. Na quarta que vem
tem o duelo de volta diante
do Atlético-GO em que
precisa vencer por três
gols de diferença e no fim
de semana seguinte pega
o arquirrival Palmeiras, no
Allianz Parque.

ESTADO DO PARANÁ
ATO DA MESA DE N°. 05/2021
De 31 de maio de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2.107, de 31 de maio de 2021, expedido pelo Chefe do Poder Executivo
de Mariluz, prorrogando a vigência dos efeitos do Decreto Municipal nº 2.101, de 21 de maio de 2021, até o dia 08
de junho de 2021
RESOLVE:
Art. 1º Manter o início das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Mariluz, para as 18h00 (dezoito horas), até
o dia 08 de junho de 2021.
Art. 2º. Este Ato da Mesa entra em vigor, na data de sua publicação.
Mariluz - PR, 31 de maio de 2021.
Marcos Antônio Valério Matheus Henrique Neves da Silva
Presidente 1º Secretário

02/06/2021

DECRETO Nº 1479_2021

DECRETO Nº 1479/2021, de 02/06/2021

Torna público a data do Feriado Municipal e Ponto Facultativo nas
Repartições Municipais Exercício de 2021 referente ao Corpus
Christi de que trata a Lei Municipal 53/1968

Considerando que compete ao Poder Executivo divulgar anualmente a data exata do Feriado de Corpus Christi
instituído pela Lei Municipal nº 53/1968, e decretar Ponto Facultativo quando houver, no âmbito do Município de
Alto Piquiri-PR
Considerando que os custos administrativos com o funcionamento das repartições públicas são injustificados
em dias anteriores e posteriores a feriados.

O Prefeito Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei, e nos termos da Lei Municipal nº 53 de 25 de setembro de 1968 e Lei Municipal nº 921 de
21 de março de 2005,
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado para o ano de 2021 que a data do Feriado Municipal de Corpus Christi referido na Lei
Municipal 53/1968, é o dia 03 de Junho de 2021, e no dia 04 de junho de 2021 é Ponto Facultativo referente a
este feriado, em todas nas repartições pública municipal.
Parágrafo único Excetuam-se do disposto no artigo 1º deste decreto, os setores tidos como essenciais, tais
como:
I - Serviços prestados na área de Saúde;
II - Serviços prestados na Limpeza Urbana.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Alto Piquiri, 02 de Junho de 2021.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Bel. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Agente Delegada
EDITAL DE CIÊNCIA DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, Agente Delegada do 1º Serviço
Registro de Imóveis desta Comarca de Umuarama/Pr, na forma da lei etc...
Faço saber a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele
conhecimento tiverem, na forma do artigo 216-A,
A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017
do Conselho Nacional de Justiça, que corre perante este Serviço de Registro de Imóveis, que
funciona na Rua Desembargador Munhoz de Melo nº 3628, Umuarama-Pr, das 8:30 às 11:00
horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira,
feira, pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião extraordinária, com tempo de posse de: iniciou-se
se em data de 08 de
setembro de 1981 (há mais de 39 anos); formulado pela Srta. Geny Alves Amaro, brasileira,
PR, inscrita no CPF nº
solteira, aposentada, portadora da C.I. RG nº 2.136.289-SSP-PR,
329.510.609-63, residente nesta cidade de Umuarama-Pr; autuado sob o nº 237.399,, em
27/05/2021, tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Data nº 29,, da
quadra nº 03, da Zona 05, desta cidade de Umuarama-Pr, com a área de 490,00 m²,
contendo uma casa residencial em madeira com a área de 27,00 m², uma casa residencial
eira com a área de 9,00 m²,
em alvenaria com a área de 63,00 m² e uma ampliação em madeira
com os seguintes limites e confrontações: Divide-se: Com a Avenida Rio Grande do Norte no
rumo SO 45º36’ numa frente de 14,00 metros; com a data nº 30 no rumo NO 44º24’ na distância
º36’ na largura de 14,00 metros e, finalmente,
de 35,00 metros; com a data nº 9 no rumo NE 45º36’
se
com a data nº 28 no rumo SE 44º24’ numa extensão de 35,00 metros”, cujo imóvel encontra-se
matriculado sob nº 12.402, no livro 02-RG, desta Serventia.. O requerimento e a documentação
completa que o acompanha, permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo de
quinze dias para impugnação, o que, não ocorrendo, ensejará o imediato registro de usucapião,
como previsto no artigo 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho
al de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro
Nacional
se o presente edital que será publicado por uma só
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se
entualmente
vez no jornal Umuarama Ilustrado desta cidade, para a ciência de terceiros eventualmente
interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias.
Umuarama-Pr, 31 de maio de 2021.
Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Agente Delegada

Esse documento foi assinado digitalmente por ELAINE MAGALHAES SOUZA VASCONCELLOS - 02/06/2021 09:49

conheceu que sua equipe
jogou mal no revés por
2 a 0 que deixou o Atlético-GO muito perto das
oitavas de final da Copa
do Brasil, mas confia na
classificação.
“Insatisfeito pela performance e muito mais
pelo resultado. Mas nós
estamos no jogo. É difícil
sim, mas vamos jogar. Vamos buscar soluções para
a reversão do resultado.
O equilíbrio existe, são
90 minutos e vamos jogar.
Óbvio que existe uma boa
desvantagem, mas a eliminatória está aberta”,

o Equador espera surpreender o Brasil como
fez contra uruguaios e
colombianos para seguir
entre os melhores das Eliminatórias.
O técnico Gustavo Alfaro promete forte marcação
e velocidade com Valencia e Estrada para somar
pontos no Beira-Rio. O
Equador está com nove na
classificação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ

Sylvinho diz que derrotas não o desanimaram:
“Sou um realista esperançoso”
São Paulo - Sylvinho
chegou ao Corinthians
há uma semana empolgado e disposto a reerguer
a equipe. Passados dois
jogos e duas derrotas,
ambas para o Atlético-GO,
pelo Brasileirão e Copa do
Brasil, o técnico garante
que não desanimou com
os reveses e as atuações
ruins e o discurso segue o
mesmo, o de buscar o equilíbrio necessário para que
o time reaja na temporada.
Sylvinho disse que não
é otimista nem pessimista e se definiu como um
“realista esperançoso”.
“Esse é o meu trabalho,
é o trabalho de um líder,
de um gestor, de quem
faz o gerenciamento e
eu entendo dessa forma.
Meus atletas sabem que
a competição é difícil e
a diferença de ganhar e
perder está em detalhes.
É tudo muito equilibrado”,
ponderou o treinador.
Embora diga que não
esteja abatido com os resultados, Sylvinho admitiu
que o desempenho até
aqui está muito longe do
esperado. O treinador re-

São Paulo (AE) - Luciano pode ser a novidade do
time do São Paulo diante
do Atlético-GO, no sábado, às 19h (de Brasília),
em Goiânia, pela segunda
rodada do Campeonato
Brasileiro. Recuperado
de uma lesão na coxa esquerda, o atacante treinou
bem esta semana e poderá
ser utilizado pelo técnico
Hernán Crespo.
Em suas redes sociais,
o São Paulo até publicou
fotos do atleta, que se
destacou nas atividades
de finalização no treino
desta quinta-feira. Luciano
disputa com Igor Gomes,
que não teve uma boa atuação no duelo de estreia do
Brasileirão, no empate sem
ols com o Fluminense.
Para o jogo em Goiás,
Daniel Alves e Benítez
(machucados), Arboleda
(com a seleção do Equador)
e Liziero (com a seleção
brasileira olímpica) serão
os desfalques. Crespo vai
orientar um treino nesta
sexta-feira, quando deverá
definir a escalação. Bruno
Alves deve ficar com o
lugar na zaga e Rodrigo
Nestor, no meio de campo.
O time mais provável
para entrar em campo deverá formar com: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e
Léo; Igor Vinicius, Luan,
Rodrigo Nestor, Gabriel
Sara e Reinaldo; Luciano
(Igor Gomes) e Pablo.
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IIRMÃOS SCANAVACA

Desde o começo, eles acreditam no
sucesso do shopping em Umuarama
Umuarama - Os primeiros contatos visando
a instalação de um shopping em Umuarama
surgiram em 2012, tendo
à frente na cidade o ex
-prefeito e ex-deputado estadual, Fernando
Scanavaca e seu irmão
o empresário Waldecir
Sacanavaca, o Vandi. No
começo, quando o projeto foi anunciado muita
gente duvidou, mas eles
dizem que sempre mantiveram a confiança no
empreendimento.
Pôr foi em prática foi
um desafio porque desde
aquela época a economia
do País vive de altos e baixos, mas quando o grupo
Paysage assinou o contrato para a construção do
shopping, o sonho começou a se tornar realidade.
Mais trade, o Paysage
venceu o projeto para o
Grupo Tacla de Curitiba
que já mantém outros shoppings pelo Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande
do Sul. O Paysage continua na cidade com um
condomínio residencial
nos fundos do shopping.
Naquela época, os irmãos
Scanavaca também bancaram a construção da
trincheira no trevo da
avenida Paraná com a
Estrada Bonfim, já visando o aumento do fluxo de
veículos a partir de agora.
Os irmãos dizem que

Fernando e Vandi Scanavaca, alguns dos idealizadores e apoiadores do projeto que eﬆá se consolidando em Umuarama

agora é hora de confiar
ainda mais no projeto,
pois o investimento foi
alto num empreendimento que é o maior centro

de compras da região.
Até agora, muitos consumidores viajavam 160
quilômetros até Maringá
ou Cascavel para visitar

um shopping. Isso agora
está aqui, a poucos quilômetros de casa.
Eles acreditam que
o shopping também vai

atrair mais investimentos para Umuarama, e
aumentará a geração de
renda, pois quem vem da
região, não vai consumir

apenas no shopping. Caberá aos comerciantes da
cidade toda atraírem esses
compradores com os seus
preços e seus produtos.
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PROGRAMA DE

DESCONTOS
PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Diferente da personagem

Debora Ozório interpreta a Tamires, na novela “Gênesis” e
parece bem feliz com o trabalho. Recentemente, a atriz disse
q ue não se reconhece na personagem porque ela e Tamires
têm personalidades bem diferentes. Na história, Tamires e a
irmã Paltith (Poliana Aleixo) decidem se embebedar o pai, Ló
(Emílio Orciollo Neto), se deitar com ele, a fim de garantir a
continuidade da família.

No “Ilha Record”

O reality terá treze participantes e estreará em julho. Entre
os selecionados estão Thomaz Costa, Claudinho Mattos, MC
Negão da BL, Lucas Selfie, o ex-jogador Dinei, e o youtuber
Pyong Lee. Tudo sob a batuta de Sabrina Sato.

Doce espera

Léo Santana e Lorena Improtta curtem a doce espera pelo
n ascimento da menina Liz, a primeira criança do casal. Os
dois artistas se ocupam com os preparativos para a chegada da
bebê procurando itens de decoração e utilitários para o quarto
e outras dependências.

Foto com o namorado

NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA PESSOAS COM IDADE IGUAL OU
SUPERIOR A 55 ANOS

Na produção internacional

No clipe de Luan Santana

A modelo Natalía Barulích contracenou com Luan Santana,
protagonizado cenas românticas, no novo clipe do cantor. A nova
“Morena” já foi namorada de Maluma durante dois anos e no
passado foi apontada como possível affair do jogador Neymar.
Alguns registros da gravação mostrados por Luan movimentaram a web, principalmente na cena em que ela aparece deitada
entre lençóis e sendo encarada por Luan.

A volta da grande cantora

Tudo indica que Marisa Monte está preparando uma surp resa para o seu público lançando um álbum com canções
inéditas. A cantora deu pistas disso numa rede social. Agora,
é esperar e conferir.

Escorpião
Decida ser feliz, sabendo que é uma
a titude, um hábito adquirido com a
p rática diária, e não o resultado de
uma conquiﬆa. Lembre-se que você
nasceu para viver bem e ser feliz.

Leão
R econheça o fato de que, muitas
vezes, a pessoa nos parece indigna
s implesmente por não adotar os
nossos pontos de viﬆa. Mesmo não
c oncordando com você, a opinião
alheia pode ser muito importante.

30% DE DESCONTO
NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA EGRESSOS DE CURSOS
DE ESPECIALIZAÇÃO

Virgem
Se você ama realmente ou pelo men os envia pensamentos bons, verá
que as coisas mudarão diante de seus
olhos. Tudo o que você faz ou fala a
alguém, faz diferença.

30% DE DESCONTO

Sagitário
Lembre-se que errar é humano. O erro
ou engano dos outros talvez fossem
os seus se você eﬆivesse nas circunstâncias dos mesmos. Pense nisso e
saiba perdoar.

Capricórnio
Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar
e nem servir, não saiu de si mesmo
ao encontro do amor de alguém. Ame
para ser amado!
Aquário
E m visita ao lar de alguém, aprend amos a agradecer o carinho do
a colhimento sem nos determos em
p ossíveis desarranjos do ambiente.
F aça uma visita e leve alegria a
alguém.
Peixes
D ificuldades no trabalho todos nós
t emos, mas lembre-se que quando
você converte o trabalho em alegria,
o trabalho se transforma em um dos
prazeres de sua vida. Pense nisso!

NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA EGRESSOS COM CONCLUSÃO DE CURSO
NO ANO DE 2019

25% DE DESCONTO

NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA EGRESSOS COM CONCLUSÃO DE
CURSOS NOS ANOS ANTERIORES A 2019

(ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS)

30% DE DESCONTO

NAS MENSALIDADES DO CURSO
PARA EFETIVOS DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA
(POLÍCIA MILITAR, CIVIL E FEDERAL,
EXÉRCITO, MARINHA, AERONÁUTICA,
CORPO DE BOMBEIROS E AGENTES PENITENCIÁRIOS)

O namoro entre a cantora Perlla e Patrick Abrahão vai muitíssimo bem. Depois de ter mostrado vídeo no qual ela aparece
cantando e ele, tocando piano, Perlla mostrou fotos românticas
do casal, que conta com uma vigorosa torcida na web.
A atriz brasileira Alice Braga está confirmada no elenco
do filme “Hypnotic”, do diretor Robert Rodriguez. Neste novo
trabalho, Alice Braga contracenará com Ben Affleck nas cenas
que serão feitas na cidade de Austin, no Texas, Estados Unidos.

Touro
E m qualquer fracasso, compreend a que você pode trabalhar, pode
i gualmente servir, e quem pode
s ervir carrega consigo um tesouro
nas mãos. Lute pelos seus direitos e
sairá vencedor.

Câncer
Quem executa com alegria as tarefas
c onsideradas menores, espontan eamente se promove às tarefas
consideradas maiores. Faça sempre
c om carinho as tarefas propoﬆas
para você.

50% DE DESCONTO
Chay Suede está comemorando a segunda gravidez de sua
mulher, a também atriz Laura Neiva; o casal já tem a Maria,
d e um ano e meio. Agora, o casal curte a doce espera pelo
nascimento de um menino.

Libra
N eﬆa vida, quem não tem dificuldades? Encare toda a dificuldade como
um desafio, uma pedra no caminho,
e nunca se deixe vencer por qualquer
obﬆáculo.

Gêmeos
Por maior que seja o fardo do sofrimento, lembre-se que Deus, que amp arou você ontem, ampara também
hoje e com certeza amanhã também.
Nunca perca sua fé!

AMPLIE SUAS POSSIBILIDADES

Aumentando a família

Áries
Q uem diz que o tempo traz apenas
desilusões, é que não tem feito outra
c oisa senão iludir-se. Tenha os pés
n o chão e não caia em qualquer
conversa. Seja mais realiﬆa.

*Os benefícios acima mencionados não se aplicam
aos cursos de pós-graduação lato sensu, com
número de vagas, inferior a 15 (quinze) alunos.

Trabalhando muito

Gustavo Novaes, que fez recentemente o Samuel
de “Amor de Mãe”, na Globo, e o rei Quedorlaomer
de “Gênesis”, da Record TV, começou a gravar a série
“Envoltos”, da DuoFilmes. Na história, ele vive um
mafioso italiano chamado Macisse. Gustavo também
se prepara para o lançamento de “A Flor da Gigóia”,
filme de Ivo Schegl Jr, que tem previsão para chegar
aos cinemas ainda esse ano. “É um momento muito
especial na minha carreira, além de completar 30
anos exercendo meu ofício, fiz 48 anos no último
mês de maio. Nos últimos 10 anos não tenho parado
de trabalhar, estando no elenco de nove novelas e
outros trabalhos que foram muito especiais, como a
série “1 Contra Todos”, da FOX, onde sou lembrado
até hoje pelo personagem Faz Nada”, revela Novaes.

Fotos no resort

S imony curte descanso num
resort em Pernambuco e deixou os
s eus seguidores agitados ao postar
f oto usando maiô. Ela foi bastante
elogiada, principalmente pela forma
física. Simony tem 44 anos e 4 filhos,
Aysha, Pyetra, Anthony e Ryan.

Compartilhando o áudio

Sabrina Sato compartilhou áudio
no qual a filha Zoe fala “boa noite”
a través de aplicativo de mensagens
i nstantâneas quando a apresentadora precisa sair para trabalhar. E a
menina fala também “bom trabalho”
e “volta logo, mamãezinha”.

Mais ﬁlhos

O recém-papai Zé Felipe cogitou
u ma nova gravidez para Virgínia
Fonseca, sendo que recentemente ela
mesma disse que gostaria de ter outra
criança assim que fosse liberada pelo
m édico. Numa rede social, o casal
brincou com o assunto. Tudo indica
q ue eles não pretendem esperar
muito para ter nova conversa com a
cegonha.

Rotina de exercícios

Este seria o segredo de beleza de
J ennifer Lopez, que tem 51 anos e
e xibe corpo invejável. Ela está em
p lena forma, além de ter fôlego e
d isposição. A musa garante que o
seu único segredo são os exercícios
físicos.

Pai presente

C auã Reymond faz questão de
cuidar pessoalmente da filha Sofia e
contou que acompanha as atividades
e scolares da menina. Ele não tem
babá para a criança e costuma deixar
o celular de lado quando está com
ela. Bonito de se ver. Sofia é fruto do
casamento anterior dele, com Grazi
Massafera.

TRIUNFO DO AMOR – 17h15, no SBT
Maria Desamparada leva Fernanda ao orfanato e diz à madre
Regina que sua irmã quer adotar uma criança. Fernanda fica fascinada por uma menina chamada Vitória. Osvaldo conta a Vitória
que tem certeza que ela não ama Heriberto, por isso vai lutar para
reconquistá-la. Napoleão e Milagre se casam. Vitória decide aceitar
Heriberto e eles fazem amor. Maria Desamparada pede perdão a
Antonieta. Dona Bernarda expulsa Rosana e Helena de sua casa.
E va decide ir embora com as duas, pois não suporta viver sob o
mesmo teto que Bernarda. Antes de ir embora, Eva deixa uma salada
envenenada para a ex-patroa.
CORAÇÃO INDOMÁVEL – 18h00, no SBT
E ster revela a Lúcia que vai convidar Otávio para sair. Ela
l embra que Otávio é casado. Ramiro se tranquiliza quando vê a
neta se levantar, mas Maricruz não está convencida de que a irmã
esteja bem. Otávio vai até a cabana buscar Maricruz. Miguel pede
a Lúcia e Ester que parem de provocar Maricruz. Otávio consegue
convencer Maricruz a voltar, porém ela impõe como condição que
se afaste de Ester. Eusébio conta a Maricruz que viu Ester e Otávio
se beijando na beira do rio.
MALHAÇÃO: SONHOS – 17h45, na Globo
Lucrécia se emociona e pede que Jade cuide mais de si mesma.
BB não revela que foi Sol quem a incentivou a provocar uma crise
alérgica em Wallace. René avisa a Dandara que deixará sua casa.
João se emociona com a partida do pai. Nando acolhe René. Dalva
t em um mau pressentimento. Duca chega ao local do encontro,
sem perceber que está sendo seguido pelos capangas de Heideguer.
Lobão chega à Pedra do Índio e sabota a moto de Alan. Duca e Alan
se encontram, observados por Sidney. Duca e Alan conseguem fugir
dos capangas de Heideguer. Lobão avança com seu carro contra
os irmãos.
AMORES VERDADEIROS – 18h45, no SBT
Ao saber que Kendra está grávida, Odete diz que Vitória precisa
ser informada. Mas a modelo pede a ela que espere porque Nelson
está assustado e afirma que tem um plano. Nelson tenta convencer
Vitória de que a ama. Salviano diz a Gusmão que pediu Beatriz em
casamento. Roberto volta a pressionar Kendra para que lhe dê mais
dinheiro ou, caso contrário, contará que foi ela quem mandou sequestrar Nikki. Aguiar, furioso, mostra a Cristina uma foto onde ela
aparece com um homem perguntando se é com ele que o engana.
Cristina lhe dá uma bofetada e ele exige que ela diga quem é ele.
A VIDA DA GENTE – 18h20, na Globo
Manuela se recusa a falar com Ana, e Iná se penaliza com a
situação das duas irmãs. Olívia reclama com Dora do convívio com
Sofia e Bárbara. Ana afirma que não vai mais viajar, e Eva fica furiosa. Iná convida Moema para ir ao baile de Réveillon. Jonas elogia
Ângela para Cléber. Manuela fala para Rodrigo que não abandonará
Júlia. Lorena descobre que Laudelino está doente. Júlia pergunta a
Manuela se ela vai se separar de Rodrigo.
SALVE-SE QUEM PUDER – 19h30, na Globo
Alexia/Josimara ameaça agredir Bel. Agnes escuta Junior contar
para Bia sobre a carta psicografada de Kyra. Júlia percebe que Hugo
não aprova a intenção de Helena de hospedá-la em sua casa. Téo
estranha a reação de Luna/Fiona ao ver o currículo de Alejandro
e pergunta se a namorada conhece o rapaz. Gabi percebe que Alejandro ainda é apaixonado por Luna. Úrsula investiga a formação
profissional de Luna/Fiona. Zezinho avisa a Alexia que eles precisam
ter uma conversa séria.
CHIQUITITAS – 20h50, no SBT
Janjão e Tatu debocham de Janu por ela ter levado um fora de
Mosca. Fernando vai ao orfanato conversar com Carol e aproveita
para agradá-la com um ramalhete de flores. Pata defende Mosca
para as meninas. Bia afirma que Mili ainda gosta de Mosca, mas ela
nega. Carmem vai visitar Cintia. Cintia pergunta sobre as buscas do
tesouro. Carmem diz que quase cometeu o erro de vender o orfanato
para Pedro Ayala e questiona se Vanessa Castro, noiva de Ayala, não
seria a própria Cintia Werner.
GÊNESIS – 21h00, na Record
A bimeleque nota a ausência de Najla. Sara questiona Ismael. Sara é firme com Ismael. O rei Abimeleque se irrita com Omar.
IMPÉRIO – 21h15, na Globo
José Alfredo ameaça confiscar os bens de João Lucas caso ele
não comece a trabalhar. Cora tenta falar com Cristina sobre Fernando. Tuane se espanta ao ver que um dinheiro foi depositado em
sua conta. Marta sugere que Ísis deixe José Alfredo para ficar com
João Lucas. Orville conversa com Salvador. Naná e Xana percebem
o interesse de Antoninho em Jurema. Téo manda Érika investigar
a história de Ismael. Tuane afirma a Xana e Naná que conseguirá
ficar com Victor. Marta incentiva João Lucas a visitar Ísis. Ismael
inventa uma desculpa para não falar com Érika. João Lucas vai à
casa de Ísis.
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CHEVROLET
CHEVROLET
CORSA CLASSIC
LS 11/11
Branco, R$ 18.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

CORSA
PREMIUM 1.8
2007
Prata, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

GM PREMIER
17/18
Preto, 56.000 km. R$
135.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FIAT FIAT
STRADA
ESTENDIDA 1.8
09/09

Locker, completa, flex. R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

FORD

FORD

FORD KÁ 19/19

Branca. 14.000km Fones:
(44) 3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA SEG
07/08
Preto. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

AMAROK
HIGHLINE 13/14
Cinza, completo, cab. dupla.
R$ 96.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

GOL MIL ANO
2000
Prata, 02 portas, 04 pneus
novos. R$ 8.000,00. Fone:
(44) 9 8455-7039 Inácio.

VOYAGE 92 CHT
Azul, único dono, manual,
nota fiscal. R$ 11.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

MOTOS
MOTOS
MOTO CG TITAN
KS 2004
Verde. R$ 3.500,00. Com Baú
e cavalete lateral reforçado
para carga. Fone: (44) 9
8455-7039 Inácio.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída de
169,18m², contendo 02
suítes, 01 quarto, banheiro
social, sala, copa, cozinha
planejada, despensa,
edícula (Área Gourmet)
com churrasqueira com
quarto e banheiro, Além
disso, possui garagem
para 2 carros e terreno
com área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná em
Umuarama-Pr. Valor R$
520.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de área
total do terreno sendo (
15.50x13.48), o imóvel
possui área construída
de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala,
copa, cozinha planejada,
espaço gourmet, banheiro
social, lavanderia, despensa
e garagem para 3 carros.
Além disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler de 300
litros, duas caixas d’águas
totalizando 1500 litros, um
reservatório de água da
chuva de 6.000 litros, e
água quente em todos os
banheiros. Localizada na Rua
Francisco Rodrigues Junior,
2426, Jardim Alphaville,
próximo ao Lago Aratimbó
de Umuarama-PR. Valor
R$ 750.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Chalé à venda, localizado na
região central de Umuarama!
Contendo 515,00² de área
total, sendo 117,09m² de
área construída, composto
por uma recepção, 02 salas
e 01 banheiro, além disso,
nos fundos possui uma casa
composta por 01 banheiro,
02 salas e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio de
Janeiro, n°5260, Zona II,
Umuarama-PR. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

IMÓVEIS J
05991
Sobrado à venda, contendo
280m² de área total do terreno,
sendo 281.51m² de área
construída, possuindo 1 suíte
máster com Hidromassagem,
2 quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de
serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e 2
vagas de garagem. Localizada
na Rua Mato Grosso, Zona
II, Umuarama-PR. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Excelente Sobrado à venda,
localizado no Residencial
Euro Park. Modernidade
define esse lugar! Esse é
um sobrado de 472,90m² de
área construída, possuindo
acabamentos únicos e com
excelente bom gosto. O
pavimento superior contém
184,54m², é composto por
01 suíte presidencial, 02
suítes máster, Sala e
Varanda. Além disso, o piso
inferior contém 257,11m² e
possui sala de estar, sala
de jantar, cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de
serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e
vagas de garagem para
3 carros. Localizado na
Rua José Inácio da Paixão,
Residencial Euro Park,
Umuarama-PR. Valor R$
2.800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

VENDO CASA

Localizado no Jd. América.
Contendo 03 quartos, banheiro,
sala, 02 cozinhas. Área
construida 182,55m².Área
total do terreno 360M².
Contento no lote 02 kitnet.
R$ 425.000,00. Ótima
localização. Fone: 9
9918-3509

poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e
capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira, para
no mínimo 10 animais (semi
novo), demais formação de
pastagem com grama Ponta
Roxa, Além disso possui uma
residência de madeira com
aproximadamente 120m² de
área construída. Localizada
na Estrada Aeroporto, a
2.500 metros do Distrito

de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto. Valor
R$ 750.000,00. Gostaria
de visitar esta chácara?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada

Jurupoca, próximas à chácara
do Celeiro, saída para Serra
dos Dourados! Todas as
chácaras são cercadas,
possui água instalada,
escritura individual, contendo
ótima topografia! São 14
chácaras no total a partir
de 2,000ha. Valor a partir
de R$450.000,00! Fale com
um de nossos corretores
para mais informações!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

carros

ano

cor

opcionais

valor

cobalt 1.8 elite

16/17

branco completo, aut, couro

r$ 54.900,00

compass sport

19/19

prata

completo, aut

r$ 116.900,00

cruze 1.8 sport6 lt

15/15

branco completo, aut, couro

r$ 64.900,00

cruze 1.4 spor6 lt turbo

17/18

prata

r$ 84.900,00

ecosport 2.0 freestyle
.
forD Ka 1.0 sel

15/15

branco completo, aut

r$ 54.900,00

16/17

branco completo

r$ 44.900,00

nivus hl tsi

20/21

cinza

r$ 112.900,00

oniX 1.4 activ

18/19

branco completo, aut

r$ 74.900,00

punto 1.4 attractive italia

12/13

branco completo

r$ 34.900,00

toro volcano 4X4 Diesel

18/19

branco completo, aut

r$ 134.900,00

renegaDe longituD Diesel

19/20

branco completo, aut, couro

r$ 139.900,00

spin 1.8 ltz

13/14

prata

r$ 49.900,00

spin 1.8 ltz at

13/14

branco completo, aut, 7l

completo, aut, couro

completo, aut, couro

completo, 7l

r$ 54.900,00

compramos seu carro

APARTAMEN
APARTAMENTOS
TOS
APTO EDF.
ORION
Apartamento edifício Orion
300m, com 3 quartos,
três suítes, edifício com
piscina. R$ 1.000.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

TERRENOS
TERRENOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Vende-se terrenos comerciais
sendo 2 lotes paralelos,
lote 02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em frente
a nova rodoviária, ótima
localização para comércios
de todos os segmentos.
Investimento com retorno
certo. Valor R$ 750.000,00
cada. Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

PONTOS
PONTOS
COME
COMERCIAIS
RCIAIS
VENDE-SE
INSTALAÇÃO
COMPLETA

De Auto Elétrica, estoque
de peças ,equipamentos
e prateleiras. interessado
Fone: (44) 9 8455-7039
Inácio. Pego automóvel
como parte de pagamento.

VENDO GRÁFICA
COMPLETA
01 heidelberg sork-z bicolor
65x48 adaptada álcolor, 01
multilith 1250 bandeja, 01
Catu 510 com sistema de
numeração, 01 guilhotina
Catu s80 com 2 facas, 01
Catu 380 , 01 gravadora
chapa skay, 01 picotador
cosani, Bancadas mesas
computador impressora e
insumos. Fones: (44) 9
9766-0455 Mauro whats
ou 9 8427-72323

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Chácara à venda contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m² de
largura (frente para estrada)
sendo toda piqueteada, com
mais de 20 piquetes, com
rede de irrigação para toda
chácara, sendo 3 piquetes
irrigados com Capim Açu,

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

ABDON E
CABRELI

B3

Fone: (44) 3621-0350
SAC: 0800 724 4400

Compre pelo site: viacaoumuarama.com.br , App: GABRASIL, Agências
credenciadas ou pelos sites parceiros.

B4
Boas
práticas
Não basta apenas obter
bons lucros.
Os investidores têm
procurado cada vez mais
por empresas com boas
práticas de governança
corporativa que priorizam o meio ambiente e a
sociedade.
Um levantamento da
Morningstar mostrou que
95% dos investidores, que
têm entre 25 e 40 anos,
têm interesse em investimento sustentável.
O problema é que o
investidor quer muito lucro, e muito lucro esbarra exatamente nas boas
práticas.

Papo rápido

Do Tusquinha

- Pelo novo decreto ficou mais difícil reunir a turma para um
bom churrasco...
- O que dificulta não é o decreto, é o preço da carne...

O aniversário de Piripiri, terra do 4 de Julho, é
feriado nos Estados Unidos.
- Ayrton Baptista Junior.

Aragão Filho

UMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 4 de Junho de 2021

www.ilustrado.com.br

Do banco para o gás
Câmara dos deputados aprova Medida Provisória que
aumenta tributos dos bancos para desonerar diesel e gás.
Medida está em vigor, mas ainda passará pelo Senado.
Se o poderoso lobby dos bancos deixou passar na
Câmara é sinal de que a medida não afetará o caixa dos
banqueiros.
Ou então vão se mobilizar e brecar a MP no Senado.

Policromático
Ter duas mulheres não, é errado. Errado é você não
respeitar a vírgula...

Atrasadinho
João Doria prevê vacinar todos os adultos de São Paulo
até o fim de outubro.
A mesma promessa foi feita no começo da pandemia
para ser cumprida outubro de 2020.
Mas, agora em 2021 ele garante que a coisa vai...

Ler é saúde
Um experimento feito por pesquisadores da Universidade Federal do ABC sugere
que leitura de histórias reduz o estresse em crianças.
A pesquisa foi feita com 81 pacientes em UTI e teve análise de saliva antes, durante
e depois da leitura.
Ler para crianças doentes faz muita diferença na recuperação delas, coisa que a
nossa professora e escritora Ângela Russi já sabe há muito tempo e aplica na prática.

Chamado à união
Padre Machado, pároco da Paróquia São José Operário e Diretor da Inconfidência – FM, fez um vigoroso apelo a unidade de todas as lideranças de Umuarama
em torno do combate a pandemia.
Que deixem de lado as disputas, muitas vezes motivadas por interesses menores,
e foquem no que importa; a saúde do povo.
Pediu atenção especial às famílias que estão de luto, pediu reconhecimento para
o esgotado batalhão da saúde que está na linha de frente do combate ao vírus, pediu
para que Deus ilumine o coração de todos, que a paz prevaleça e que esta paz seja
a cura dos corações feridos.
Quanto aos desvios de recursos da saúde, que a Polícia Federal, o Gaeco e o
Judiciário façam o seu trabalho.
Amém!

Insigniﬁcância
absurda
Caso pautado na 6ª
turma do Superior Tribunal de Justiça revela o
absurdo de certas ações
judiciais que não deveria
sequer ter tramitação
iniciada.
Um acusado foi condenado por furtar dois
steaks de frango no valor
de R$ 2 cada e a condenação por irrisórios 4 reais
chegou até o STJ.
Os ministros lamentaram terem de decidir o
caso: “situação absurda”.

Metafísico
Responda rápido; qual é
o mesmo o mês das quadrilhas no Brasil?

Ele disse:
“A pandemia agravou ainda mais as
desigualdades. Em novembro de 2020, mais
de 5 milhões de crianças e adolescentes
não tiveram acesso à educação no Brasil,
afetando principalmente aquelas dos anos
iniciais do ensino fundamental. Por isso,
é essencial continuar com os esforços de
busca ativa, indo atrás de cada menino e
menina que se encontra fora da escola, para
trazê-los de volta e garantir que possam
seguir estudando”.
De Ítalo Dutra, chefe de Educação do
Unicef no Brasil.

Briga mesquinha
A Copa América no Brasil faz parte da troca de sopapos
entre Bolsonaro e a rede Globo, como em briga de piá de
prédio, só que motivada por muitos milhões de interesses.
Não vai ter público, todos os participantes vacinados e
protocolos sanitários rigorosos.
Ah, a Globo não engoliu ainda a perda do direito de
transmissão para o SBT...

