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Saiba como
cuidar do
câncer nos
animais
O câncer de pele também
ataca cachorros idosos e
de determinadas raças.
Conforme o médico veterinário Adilson Paulo
Marchioni Cabral, os
tumores podem ser divididos em dois grupos,
sendo os benignos e os
malignos. Página A5

O EXEMPLO POSITIVO DAS RÁDIOS DE UMUARAMA - O rádio continua colecionando iniciativas de sucesso, provando sua credibilidade, companheirismo e força. As ideias lançadas pelas emissoras provam que a
integração e a colaboratividade podem ser grandes diferenciais para a radiodifusão paranaense. Entre os
participantes (fotos) Aline Ruge, Ilídio Coelho Sobrinho, Michel e Pe. Carlos. Veja o exemplo. Página A4

COVID-19

Aumento de casos confirmados e
mortes na região elevam o alerta
A semana que passou foi a
mais crítica, desde o início
da pandemia em março, em
número de casos e de mortes
pelo Covid-19 em Umuarama
e cidades da 12ª Regional de
Saúde. Umuarama passou de
240 casos confirmados com
quatro mor tes. Francisco
Alves e Alto Piquiri tiveram
mortes suspeitas. E o número
de casos nos 21 municípios da
Regional passa de 400 confirmados. O hospital Uopeccan
que possui 10 leitos de UTI
para toda a região chegou a
80% da ocupação na sextafeira. Páginas A3 e A8

SEM CIRURGIAS

Falta de remédios
nas UTIs de
Covid-19 no
PR preocupa
Página A3
FACEBOOK

Grandes empresas
boicotam
publicidades em
redes sociais
Diversas empresas iniciaram nesta
semana um boicote ao Facebook
anunciando que deixarão de veicular
anúncios publicitários durante o
mês de julho na plataforma e em
outros Apps controlados pela empresa, como Instagram. A recusa
foi motivada pelo que consideraram
a incapacidade da rede social de
lidar com o discurso de ódio, desinformação e conteúdos de incitação
à violência.

Começa construção de novo parque em Umuarama

Página A8

IPORÃ

MP denuncia
família por
compra de
passagens

Página A2
ESPERANÇA

Vacina e remédio
contra a Covid-19
estão a caminho
e são promissores

Quatro pessoas de uma mesma
família e um servidor público foram
denunciados pelo Ministério Público
por organização criminosa e fraude
em licitações para compra de passagens pela Prefeitura de Iporã. Eles
são acusados de deixar prejuízo que
quase R$ 400 mil em três anos. Dois
dos denunciados foram secretários
de Compra e Licitação do Município
e afastados do cargo pela Justiça.
Um continua preso. Saiba mais na
Página A6
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MERCADO

Gigantes globais estendem boicote
em publicidades no Facebook ao Brasil
São Paulo - O boicote de anunciantes às plataformas do
Facebook começou na quarta-feira (1º), nos Estados Unidos,
mas não se restringe apenas à maior economia do mundo.
Gigantes globais estenderam a suspensão da veiculação de
anúncios no Facebook e no Instagram a outros países, incluindo o Brasil - entre elas Coca-Cola, Heineken, Microsoft,
Beiersdorf e Volkswagen. Marcas brasileiras, por enquanto,
monitoram a situação e começam a se movimentar para
entender se vale ou não a pena fazer parte desse movimento.
Incentivado pela organização não governamental Stop
Hate for Profit, o protesto se concentra principalmente nas
mensagens de ódio racial propagadas na rede social, mas
também abrange questionamentos sobre como a empresa
lida com informações de origem duvidosa ou notícias falsas.
O boicote começou a se desenhar nas últimas semanas e
conseguiu angariar mais de 400 marcas, entre negócios
de diversos portes. A suspensão começou ontem e deve se
estender por julho.
Apesar de o movimento ter se originado nos Estados
•Embora o Facebook tenha ferramentas para evitar que anúncios
Unidos, boa parte das multinacionais que se juntaram ao
sejam direcionados para certos temas, o modelo atual não conseboicote ao Facebook decidiram estender a decisão para
gue garantir de que o cliente vá ficar 100% livre de se associar a
outros mercados, incluindo o Brasil.
conteúdo indesejáveis
Entre as marcas brasileiras, a posição ainda é de “esperar para ver”. Algumas empresas consultadas disseram
que o boicote se restringe a problemas concentrados nos garantir de que o cliente vá ficar 100% livre de se associar
Estados Unidos, ainda que a disseminação de discurso de a conteúdo indesejáveis. De acordo com Márcio Jorge,
ódio associado a notícias falsas em redes sociais no Brasil sócio e diretor de inteligência da Zahg, empresa especialiseja até alvo de uma investigação pelo Supremo Tribunal zada em publicidade digital, os algoritmos estão treinados
Federal (STF).
para eliminar conteúdos de cunho sexual ou violento, por
Entre as empresas que disseram acompanhar a situação exemplo, mas não para analisar o detalhe dos posts para
estão o Magazine Luiza, o Itaú e a Natura. A fabricante de detectar fake news. “As plataformas não têm uma solução
cosméticos, apurou o Estadão, vai realizar nos próximos construída para enfrentar esse problema”, explica Jorge.
dias reunião de alto escalão para tomar uma decisão relacionada à veiculação de anúncios no Facebook. A Vivo e Justificativa
a Via Varejo não comentaram o caso. As demais empresas
procuradas - Bradesco, Grupo Boticário e Renner - não
O Facebook se pronunciou por meio de um artigo esresponderam aos contatos.
crito por Nick Clegg, vice-presidente de assuntos globais e
Segundo fontes do mercado publicitário, ainda que o comunicações, na revista AdAge. O executivo afirmou que
movimento dos grandes anunciantes seja importante para eliminar completamente discursos de ódio na plataforma
chamar a atenção para a
é como “encontrar uma
falta de curadoria de conagulha em um palheiro” deteúdo do Facebook, a maior
vido ao volume de conteúdo
parte da arrecadação das
postado. “Tolerância zero
plataformas está concentranão significa zero incidênda em pequenos negócios.
cia.” Ele defendeu práticas
“Não mudaremos nossas políticas por causa de
A estimativa é que cerca
do Facebook, como a conuma ameaça a uma pequena porcentagem de nossa
de 75% dos anúncios online
tratação de profissionais
receita ou para qualquer porcentagem de nossa receisejam feitos por empresas
dedicados à segurança dos
ta”, teria dito Zuckerberg a funcionários. Hoje, uma parte
de pequeno e médio porte.
serviços - seriam 35 mil
considerável do que o Facebook fatura vem de pequenos
Embora o Facebook tepessoas. Disse também que
anunciantes - segundo estudo feito pela Bloomberg, caso
nha ferramentas para evitar
a empresa investe bilhões na
a rede perca 25 de seus 100 maiores anunciantes, a queda
que anúncios sejam direcioárea, incluindo o desenvolna receita em um trimestre seria de US$ 250 milhões.
nados para certos temas, o
vimento de ferramentas de
Pouco para uma empresa que fatura US$ 17 bilhões em
modelo atual não consegue
inteligência artificial.
três meses.

ZUCKERBERG

FALTA CARÁTER AO HOMEM DO SÉCULO XXI, INSISTE EM
DIZER MEIAS VERDADES POR MEIO DE MENTIRAS
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Fiódor Mikhailovtch Dostoiéviski (1821-1881), foi um
escritor, filósofo, engenheiro e jornalista do império Russo.
Ao contrário de outros grandes escritores russos da época,
seus pais não eram abastados financeiramente: seu pai
era médico militar e sua mãe dona de casa. É considerado
um dos maiores romancistas e pensadores da história,
bem como um dos maiores “psicólogos” que já existiram
(investigador da psique). É dele a frase: “A mentira é o
único privilégio do homem sobre todos os outros animais”.
No livro “os Irmãos Karamázov”, Dostoiéviski retrata
a vida de uma família completamente fraturada, composta
pelo pai Fiódor P. Karamázov, e três filhos havidos em
dois casamentos, sendo eles: Aliocha, Dimitri e Ivan. Um
quarto filho, Smerdiakov, foi fruto de um violento estupro
executado por Fiódor em uma mulher com problemas
mentais. Fiódor levava uma vida obscura. Não possuia
nenhuma qualidade redentora. Um homem egocêntrico,
corrupto, cínico, imoral e que tinha uma enorme devoção
pelo cumprimento de seus desejos bestiais. Tratou suas
duas mulheres com o máximo desrespeito. Não tinha respeito por si mesmo. É considerado um palhaço, um bufão
vulgar. Suas preocupações gerais estavam em ganhar
dinheiro e seduzir mulheres jovens. Aliocha Karamázov foi
um monge que viveu boa parte de sua vida no monastério,
uma figura de suma bondade. Ivan Karamázov, inteligente
e profundo, era um filósofo. Ateu, parecia ter dentro de
si um conflito permanente entre liberdade e autoridade.
Dimitri karamázov, era um jovem ardente, conquistador de
mulheres, um jogador e caçador de emoções. Era incapaz
de se controlar, tinha grande dignidade pessoal e era cheio
de justificativas. Ele e o pai sempre andaram às turras
pelo fato do pai ter se apossado de parte de sua herança
(morte da mãe), e, por teimar em não o restituir. Essa
animosidade é agravada quando ambos se enamoram da
mesma mulher – Grushenka, de fama e caráter contestável. Smerdiakov, o filho bastardo, foi gerado no erro, na
quebra de leis e de regras, no álcool e no abuso, motivo
que o levou a cometer o parricídio (morte do pai pelo filho).
No entanto, a ideia de matar o próprio pai foi concebida,
intelectualmente, por Ivan. Nossa! Quanta realidade existe
nessa história do século XIX com o mundo atual!
Infelizmente, a sociedade mundial, há muito tempo
está desorientada, perplexa, desenganada, cética, à
deriva, mas orgulhosa, radiante por caminhar para trás,
num galope desumanizado. Essas duas primeiras décadas
do século XXI nos mostra uma verdade avassaladora, é
claro, com exceções, qual seja, um ser humano piorado,
degradado, sem lealdades fixas, que idolatra o que menos
tem de humano em seu íntimo, capaz de achar que tudo
é negociável – até mesmo o intangível. Ensina Rojas que
animalizar o homem em nome de tal liberdade é um dos
maiores enganos que este pode sofrer, porque assim se

favorece um tipo de conduta que escandaliza e funciona
como uma amostra da evolução da sociedade. Ainda, diz
Rojas, precisamente, o homem é livre porque não é um
animal, por que pode se afastar de seus instintos mais
primários e se elevar, aspirando a não ficar determinado
por sua natureza.
A liberdade, bem mais precioso do homem, serve para
aspirar o melhor, para apontar em direção do bem, para
buscar o que há de grande, nobre e belo na vida humana.
Para Rojas, ser homem é amar a verdade e a liberdade.
Diz, ele, hoje, muita gente não se interessa pela verdade,
já que cada um fabrica sua própria, subjetiva, particular,
torcida de acordo com suas preferências, escolhendo o que
gosta e rejeitando o que não lhe apetece. Uma “verdade
de encomenda”, sem implicar compromissos existenciais.
Oras, se não existe interesse pela verdade, a liberdade
perderá peso e, no máximo, servirá para um movimento
solto, não sendo muito importante seu conteúdo. Entretanto, o conteúdo da liberdade justifica uma vida, retrata
uma trajetória, deixa a descoberto o que temos dentro
de nós, as pretensões fundamentais e os argumentos. Na
sociedade atual dois casos podem ser retratados para
mostrar que muitos homens não sabem para onde vão,
estão perdidos, quais sejam: nos jovens, a droga; nos
adultos, as rupturas conjugais. A fragilidade de muitos
homens do século XXI é notória. Cada um de nós é capaz
do melhor e do pior. Por conseguinte, aspirar à verdade
é ir em direção ao melhor de nós mesmos e do que nos
rodeia. Acorda, não se permita ser dominado pela mentira.
No mundo criado por Dostoiévski em “Os Irmãos
Karamázov”, a Rússia e o mundo aparecem como se
fossem o reino dos Karamázov. A noção da complexidade
e da desorganização das relações talvez nunca tenha
ficado tão clara como no romance. Ninguém é confiável.
A maldade pode explodir a qualquer momento. Todos
dizem meias verdades por meio de mentiras. Os atos
de uns são conduzidos pelos pensamentos de outros. A
espiritualidade cristã é invocada a cada momento, mas
sucumbe às necessidades tirânicas de felicidade terrestre,
à sensualidade e ao álcool.
Hoje, a democracia é a única verdade referencial.
Todavia, o preconceito, a parcialidade na forma de dar a
notícia, os vieses, os ódios entre as pessoas que integram
os diferentes partidos políticos, os grupos de poder que
desprezam e ignoram quem não pensa como eles, tornouse o obstáculo para a verdade. Que tipo de sociedade
humana estamos construindo?
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Adiamento das eleições
fortalece o respeito a vida e a
democracia, diz Rubens Bueno
A Câmara dos Deputados aprovou nesta
quarta-feira, em dois
turnos, a Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC 18/2020) que adia,
em razão da pandemia da Covid-19, as
eleições municipais de
2020 para o dia 15 de
novembro, em primeiro
turno, e 29 de novembro, em segundo turno.
A proposta, que vinha
sofrendo resistência de
alguns partidos, acabou sendo aprovada
após acordo
De acordo com
o deputado federal
Rubens Bueno (Cidadania-PR), que é
vice-presidente nacional do partido, a
medida foi necessária
para se resguardar a
saúde da população e
de todos os envolvidos
nas eleições, sejam
candidatos ou servidores responsáveis pela
organização do pleito.
“Nosso partido vinha
defendendo desde o
mês de maio o adiamento das eleições. Essa

decisão tomada agora
fortalece o respeito a
vida e a democracia.
Outra grande vitória
foi que conseguimos
fazer isso sem prorrogar mandatos, tese
que vinha sendo defendida por alguns e que
colocava em risco a
nossa estabilidade democrática. Felizmente
encontramos o melhor
caminho”, comemorou
Rubens Bueno.
A PEC estabelece,
de forma pormenorizada, as datas dos
diversos eventos eleitorais que são fixadas
em lei, não deixando a
questão totalmente em
aberto para definição
do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
De acordo com
Rubens Bueno, com a
imediata promulgação
passa a valer a incidência para os eventos
eleitorais que já começavam a ocorrer a
partir desta semana,
como, por exemplo, a
desincompatibilização
de servidores públicos.

Bancos ainda estudam oferta
de crédito garantido por
saque-aniversário
Clientes que queiram usar o saque-aniversário do Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) como
garantia de empréstimos ainda não encontrarão esse tipo de
crédito disponível nos
cinco maiores bancos
do país. Desde o último
dia 26, todos os bancos estão autorizados
a operar essa linha
de crédito. Segundo o
Ministério da Economia, as principais instituições financeiras do
país estão habilitadas e
se preparam para lançar o produto no mercado. “Pelo aplicativo
do FGTS desenvolvido
pela Caixa, os trabalhadores já podem ma-

nifestar o interesse na
contratação de operação de crédito e indicar
a instituição financeira
de interesse”, disse, em
nota. “Acreditamos que
haverá interesse em
oferecer e contratar
produtos com base na
garantia do saque- aniversário especialmente
pela segurança que o
uso do recurso sob o
FGTS oferece à operação”, acrescentou o
ministério. De acordo
com a Caixa, mais de
5,3 milhões de trabalhadores já optaram
pela sistemática saque
-aniversário do FGTS,
o que corresponde a
cerca de R$ 6,7 bilhões
de recursos que serão
liberados, por ano.

MP defende que municípios
observem decreto estadual
sobre a pandemia
Os Municípios paranaenses devem atender
as disposições previstas
no Decreto 4.942/2020
(alterado parcialmente
pelo Decreto 4.951/2020),
editado pelo Governo do
Estado na última terçafeira, 30 de junho, e que
estabeleceu medidas sanitárias mais restritivas
para o enfrentamento
da Covid-19 em todo o
estado. O entendimento
consta de Nota Técnica
expedida nesta quinta-feira, 2 de julho, pelo Centro
de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de
Proteção à Saúde Pública
do Ministério Público do
Paraná, a todas as Promotorias de Justiça do
estado com atribuição na
área da saúde.
A comunicação foi dirigida após serem registradas notícias na imprensa
e em redes sociais de ma-

nifestações de alguns Municípios que deixariam de
observar os termos do ato
normativo estadual invocando, de forma genérica,
sua autonomia federativa
para disciplinar, de modo
independente, o funcionamento das atividades
econômicas e comerciais
em cada localidade.
O Ministério Público do
Paraná destaca, entretanto, que a pandemia e seus
respectivos indicadores
epidemiológicos transcendem o interesse meramente local, atingindo cidades e regiões vizinhas.
O contexto atual, portanto, exige tratamento
sanitário preventivo mais
amplo geograficamente
que os restritos limites
territoriais municipais,
“dado que o vírus desconhece as nossas divisões
políticas territoriais”,
reforça a orientação.
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Cidades

ISAÚDE

Desabastecimento de remédios
para UTIs coloca hospitais em
estado de alerta no Paraná

Umuarama – O aviso feito
pela Sociedade Brasileira de
Anestesiologia (SBA) sobre a
falta de fármacos necessários
para realizar anestesia e sedação de pacientes, acendeu
o sinal de alerta na saúde
nacional. Em Umuarama, o
hospital de referência para
o atendimento dos casos de
Covid-19 precisou cancelar
as cirurgias eletivas e direcionar os medicamentos ao
atendimento de pessoas com
a doença transmitida pelo
coronavírus, uma vez, que os
casos positivados crescem a
cada dia na região.
Segundo a diretora da
12ª Regional de Saúde de
Umuarama, Viviane Herrera, o Uopeccan - que é o
hospital de referência para
o atendimento dos casos de
Covid-19 para região - ainda
conta com os medicamentos.
Entretanto, sabendo da falta
e dificuldade em comprar as
medicações, a unidade de
saúde cancelou as cirurgias
eletivas visando direcionar
os fármacos aos pacientes
que seguem para intubação.
No início da semana o
governador Carlos Massa

O aviso feito pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia
sobre a falta de fármacos para realizar anestesia e sedação de
pacientes, acendeu o sinal de alerta na saúde nacional

Ratinho Junior, no pronunciamento sobre as novas
medidas de enfrentamento
ao coronavírus no Paraná,
também falou sobre a falta
de medicamentos no Brasil
e que vem afetando o estado. “Está acabando no
mundo os medicamentos
para fazer intubação. Tivemos um caso de um hospital
particular em Curitiba, que
sábado já tinha acabado o

insumo”, disse.
Conforme assessoria de
imprensa dos demais hospitais de Umuarama, todos
ainda contam com os remédios, porém foi salientada a
dificuldade de encontrar os
medicamentos para comprar
e quando encontrado os valores são exorbitantes.
PREOCUPAÇÃO
No fim de junho, um rela-

tório do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde
(Conass) mapeou os estoques de medicamentos em
unidades de saúde dos estados e apontou situação de
desabastecimento de alguns
produtos e risco de falta de
outros.
O levantamento teve como
foco remédios usados em
unidades de terapia intensiva (UTIs), estruturas fundamentais para atendimento a
pacientes, especialmente no
cenário em que a demanda
aumenta com vários leitos
sendo ocupados por pacientes que evoluíram para
quadros graves de covid-19.
MEDICAMENTOS
Entre os medicamentos
em falta levantados pelo
Conass estão sedativos,
anestésicos, bloqueadores
neuromusculares e substâncias utilizadas na sedação
e entubação de pacientes.
Ainda segundo o concelho,
as unidades verificadas são
aquelas listadas nos planos
de contingência de cada
estado, podendo ser tanto
públicas quanto privadas.

Coronavírus avança em Umuarama com
crescimento recorde de casos confirmados

A curva de casos confirmados de Covid-19 em Umuarama
vem crescendo desde a última semana de junho

nido pelos órgãos de saúde.
ÓBITOS
Além do aumento de casos
confirmados e também de suspeitos, Umuarama registou
duas mortes por Covid-19 na
última semana de junho. Sendo uma mulher de 45 anos com
referência de comorbidade
(hipertensão), que teve agravamento do quadro de saúde
e não resistiu e de um homem
de 78 anos, totalizando quatro
óbitos no município.
ENFRENTAMENTO A
DOENÇA
Na quinta-feira (2) a
administração municipal
emitiu novo decreto complementando as determinações
do decreto 165/ 2020 e de
decretos anteriores, com
medidas para enfrentar o
crescimento do coronavírus
em Umuarama.
Entre as novas normativas ficam proibidas reuniões
e eventos, estabelecimentos

de arte, cultura e diversão
permanecem fechados e
templos religiosos podem
receber fiéis com restrições
(casamentos, batismos e ritos
especiais estão proibidos).
Também foram definidos os
valores das multas para aglomeração em residências, em
eventos, festas e churrascos:
R$ 1 mil para o proprietário
do imóvel e organizador do
evento e R$ 150,00 para cada
participante, aplicado ao CPF.
No texto foi determinado
que áreas comuns de condomínios, como salões de
festas, churrasqueiras, quadras esportivas, piscinas,
saunas e playgrounddevem
ficar fechados, a exemplo
de parques e áreas de lazer,
parques de exposição, de
recreação, praças, bosques
e lagos. Academias podem
funcionar, obedecendo as
restrições pertinentes; hotelaria e congêneres podem
funcionar, com restrições.

Anvisa libera testes de vacina
chinesa contra o novo coronavírus

São Paulo, (AE) - A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) autorizou
nesta sexta-feira, 3, a realização de testes da vacina
contra o novo coronavírus
desenvolvida pela empresa
chinesa Sinovac. O pedido de
liberação, feito pelo Instituto
Butantan, foi anunciado pelo
governador de São Paulo, João
Doria, no dia 11 de junho. Em
nota, a Anvisa diz que os testes devem ser desenvolvidos
em diferentes locais do Brasil.
A vacina CoronaVac, produzida a partir de cepas inativadas do novo coronavírus,
está na terceira fase de testes,
quando a vacina já pode ser
administrada a um número
maior de pessoas. O estudo
clínico envolverá 9 mil volun-

tários distribuídos nos estados de São Paulo, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais e Paraná,
além do Distrito Federal. Parte
delas receberá a vacina e
outro grupo deve receber um
placebo, sem efeito. O objetivo
é verificar se há o estímulo à
produção de anticorpos para
proteção contra o vírus.
A Anvisa afirma que os estudos da primeira e segunda
fases, realizados em humanos
saudáveis e em animais, mostraram segurança e capacidade de provocar resposta
imune “favoráveis”.
Na segunda-feira, 29, o
Instituto Butantan disse que,
após o aval da Anvisa, o programa de testagem ainda terá
de passar por um conselho
ético que vai validar a meto-

dologia da testagem em humanos. Segundo a assessoria do
instituto, a validação poderá
ser feita pelo Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(Conep), ligada ao Ministério
da Saúde, ou pela Comissão
de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq),
que é vinculada à Secretaria
Estadual da Saúde.
O custo da testagem é
estimado em R$ 85 milhões
e prevê a transferência de
tecnologia para que a vacina
chinesa possa ser produzida
no Brasil. Esta é a segunda
vacina a receber autorização
para testes no País. Em junho,
a Anvisa liberou a realização
de ensaios clínicos de uma
vacina produzida na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

OMS vê primeiros resultados de
testes com medicamentos para
covid-19

Brasília - A Organização Mundial da Saúde (OMS)
deve obter em breve resultados de ensaios clínicos que
está conduzindo com medicamentos que podem ser eficazes no tratamento de pacientes com covid-19, disse nesta
sexta-feira (3) o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
“Cerca de 5.500 pacientes em 39 países foram recrutados até agora para o ensaio ´Solidariedade´”, disse ele
em entrevista coletiva, referindo-se aos estudos clínicos
que a agência da ONU está conduzindo pelo mundo.
“Esperamos resultados intermediários nas próximas
duas semanas”, acrescentou.
O programa da OMS começou com cinco braços
analisando possíveis tratamentos para a covid-19: atendimento padrão; remdesivir; os medicamentos antimalária
cloroquina/hidroxicloroquina; os medicamentos para HIV
lopinavir/ritonavir; e lopanivir/ritonavir combinados com
interferon.
No início deste mês, a OMS interrompeu o teste
com cloroquina/hidroxicloroquina, depois que estudos
indicaram que não mostravam benefício para quem
tem a doença, mas ainda são necessários mais estudos
para verificar se podem ser eficazes como medicamento
preventivo.
Mike Ryan, chefe do programa de emergências da
OMS, disse que seria imprudente prever quando uma
vacina pode estar pronta contra a covid-19, a doença
respiratória causada pelo novo coronavírus, que matou
mais de meio milhão de pessoas no mundo.
Embora uma candidata a vacina possa mostrar sua
eficácia até o final do ano, a questão é quanto tempo
levará para a vacina ser produzida em massa, disse ele
à associação de jornalistas da ONU em Genebra.
Atualmente, não existe vacina comprovada contra a
doença, e 18 possíveis candidatas estão sendo testadas
em seres humanos.
As autoridades da OMS defenderam sua resposta ao
vírus que surgiu na China no ano passado, dizendo que
foram movidos pela ciência. Ryan disse lamentar que as
cadeias globais de suprimentos tenham sido interrompidas no início da pandemia, privando equipes médicas de
equipamentos de proteção.
“Lamento que não houvesse acesso justo e acessível
às ferramentas da Covid. Lamento que alguns países
tenham mais do que outros e lamento que os trabalhadores da linha de frente tenham morrido por causa disso”,
acrescentou.
Ele cobrou os países a identificarem novos surtos de
casos, rastrear pessoas infectadas e isolá-las para ajudar
a quebrar a cadeia de transmissão.
“As pessoas que se sentam ao redor de mesas de café
e especulam e falam (sobre transmissão) não conseguem
nada. As pessoas que perseguem o vírus conseguem
conquistar as coisas”, disse. (Agência Brasil)

Regulamentação do mercado
de gás natural vai ampliar
competitividade da indústria,
defende Fiep
Por Sistema Fiep

A Companhia Paranaense
de Gás (Compagas) anunciou
recentemente a possibilidade
de que indústrias que tiveram
queda na produção em decorrência da pandemia do novo
coronavírus renegociem os
volumes de gás natural contratados junto à distribuidora.
A medida, que dá mais fôlego
às empresas, foi possível graças
a uma negociação feita pela
Compagas com a Petrobras,
fornecedora da molécula. Para
a Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep), esse é mais um
passo no processo de revisão
do mercado de gás natural no
Brasil, que precisa ser acelerado
para ampliar a competitividade
do setor industrial.
“O gás natural, apesar de não
renovável, é um combustível
menos poluente e que, se fornecido em volume suficiente e
a um preço justo, pode representar vantagens competitivas

para indústrias de diversos setores”, afirma o presidente da Fiep,
Carlos Valter Martins Pedro. “A
Compagas tem realizado esforços para atender o setor industrial paranaense, principalmente neste momento de crise, e a
Fiep tem procurado contribuir,
apresentando as necessidades
das indústrias”, acrescenta.
O gás natural é um energético utilizado por indústrias que
precisam gerar calor em seus
processos produtivos, como as
de cerâmica, papel e celulose,
embalagens, alimentos, medicamentos e automóveis, entre
outras. Também é usado para
geração de energia em usinas
termelétricas. “O país precisa
planejar a ampliação do uso de
gás natural. É fundamental que
isso ocorra o quanto antes para,
inclusive, impulsionar a retomada econômica após a pandemia”, completa Carlos Valter.
Projeto de lei – Esse planeja-

mento passa pela regulamentação do setor de gás natural.
Há um ano, o anúncio do Novo
Mercado de Gás no Brasil representou a quebra do monopólio
da Petrobras no fornecimento e
transporte da molécula, abrindo
a possibilidade de que outras
empresas comercializem gás
natural no país. Uma competição que deve dobrar a oferta de
gás, fazendo com que o produto tenha preços menores, reduzindo custos para a indústria.
Buscando agilizar esse processo, um grupo de mais de
60 entidades industriais de
todo o país, incluindo a Fiep,
assinou uma carta cobrando
a aprovação do Projeto de Lei
6407/2013, que traz as diretrizes
para promover a competição e
a redução sustentável do preço
do gás. No documento, pedem
apoio dos parlamentares para
que a matéria seja aprovada o
mais rapidamente possível.

Divulgação/Compagas

Umuarama - Conforme
os boletins do coronavírus
emitidos pela Secretaria
de Saúde de Umuarama, a
taxa de crescimento de casos
positivos de Covid-19 bateu
recorde na última semana.
De segunda-feira (29) até
sexta-feira (03) foram 94
registros de umuaramenses
positivados com a doença. Os
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) na cidade
também apresentaram aumento de lotação com 80%
ocupados.
A curva de casos confirmados de Covid-19 em Umuarama vem crescendo desde
a última semana de junho,
quando a cidade registrou
69 casos em sete dias e na
primeira semana de julho o
avanço da doença na cidade
foi acentuado com 94 casos
registrados em cinco dias. O
município totalizou na última
sexta-feira (03) 242 umuaramenses que já contraíram
a doença transmitida pelo
coronavírus.
SUSPEITOS AUMENTAM
A cidade tem ainda 354
suspeitas em investigação,
com 369 pessoas em isolamento. Os dados que chamam
atenção são para as pessoas
em isolamento domiciliar.
Entre os suspeitos e confirmados, a cidade conta com
527 pessoas que deveriam
ficar em casa até cumprir o
período de isolamento defi-
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IJUNTOS NA MESMA FREQUÊNCIA

O rádio unido a favor dos ouvintes
e contra a pandemia do coronavírus
Umuarama - O rádio
continua colecionando
iniciativas de sucesso,
provando sua credibilidade, companheirismo e força. Além disso, as ideias
lançadas pelas emissoras
provam que a integração e
a colaboratividade podem
ser grandes diferenciais
para a radiodifusão paranaense.
Uma das ações de
sucesso é a campanha
“Juntos na Mesma Frequência”, lançada em
Umuarama com o objetivo
de convencer o consumidor a comprar no comércio
local, mantendo assim a
cidade forte e garantindo
a manutenção de milhares
de empregos. O lançamento da ideia se deu na Rádio
Ilustrada FM e a previsão
é durar até a segunda
quinzena de agosto.
Idealizada pelo radiodifusor padre Carlos, diretor
da Rádio Inconfidência, a
campanha nasceu da inquietação dele em ajudar
a cidade. “Iniciei dentro
da rádio uma discussão
sobre como ajudar a cidade neste momento difícil
que vivemos. Depois de
trocar algumas ideias,
realizamos algumas entrevistas com empresários
da cidade. Eles gostaram
muito da iniciativa. Apesar da desunião que havia
entre as emissoras aqui
da região, fiz a proposta
de nos unirmos em prol
de um interesse comum.
Liguei para todos e a ideia
foi muito bem aceita”.
Após diversas reuniões, a ideia começou a
ser desenhada junto com a
agência Hertz Propaganda

e com o incentivo da Aciu
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Umuarama). “Apesar de
pouco tempo da campanha
no ar, apenas 20 dias,
os empresários estão
gostando bastante, eles
elogiaram a unidade das
rádios em torno de uma
ação para motivar o comércio local. Para nossa
surpresa, outros radiodifusores nos ligaram e
seguiram nosso exemplo.
Nós focamos no bem. Logo
vem a segunda etapa da
campanha”, explica padre
Carlos.
O presidente da Aciu,
Orlando Luiz Santos, exaltou a ação. “O prestígio
do consumidor é a chave
para a preservação de
um expressivo número
de postos de trabalho e
consideramos a iniciativa
muito significativa”.
União
Para o diretor-presidente do grupo Ilustrado e
ex-presidente da Aerp, Ilídio Coelho Sobrinho, a
união das emissoras está
dando bons resultados,
além de apaziguar as
tensões comerciais que
existiam entre as rádios.
“Hoje estamos conversando, trocando ideias e esse
movimento não vai parar
aqui. A ideia é comercializarmos em conjunto. Estamos apenas esperando
a situação amenizar para
seguirmos com os próximos passos”, relatou.
Segundo ele, a união está
trazendo dividendos para
todas as emissoras porque
o comércio percebeu quão
importante é a unidade,

principalmente na área
da comunicação, para o
bem de todos. “Não podemos pensar que fazemos
concorrência entre nós.
Essa união irá nos ajudar a recuperar a mídia
que perdemos, justamente
pela boa performance das
rádios em divulgar aquilo
que o comércio está precisando”, comentou.
Os comerciantes, segundo Aline Ruge, radiodifusora e presidente da
Aerp Jovem, dizem que
as coisas estão melhores
do que o esperado. “Isso é
um sinal positivo. Agora,
em uma segunda etapa,
estamos entrevistando os
empresários da região que
estão fazendo a diferença
neste momento delicado,
falando das medidas tomadas, iniciativas diferenciadas para inspirar outros
empresários. Cada semana
uma emissora produz uma
entrevista e compartilha
com as demais. A entrevista
vai ao ar no mesmo horário
em todas as emissoras”.
A união é a palavra
de ordem nesse momento
para Aline. “Nesse momento, precisamos deixar
nossas diferenças de lado
e dar o exemplo. Isso fortalece o nosso setor perante
os empresários da cidade,
além de mostrar a agilidade, credibilidade e responsabilidade do rádio”.
Emissoras
Fazem parte da campanha “Juntos na mesma frequência” as rádios
Ilustrada FM; Aline FM,
Bianca FM, Ilha FM, Inconfidência FM, Cultura
AM e Universitária FM.

Na foto, Aline Ruge (Aline FM), Ilídio Coelho Sobrinho (Ilustrada FM), Michel Silveira (Ilha
FM) e Pe. Carlos (Inconfidência FM)

Emissoras de Maringá seguem o exemplo de Umuarama
Maringá - As emissoras
de rádio de Maringá, inspiradas pela campanha realizada em Umuarama, promoveram uma ação para levar
informação e esperança na
luta contra o coronavírus.
Com o lema “Juntos Vamos Derrotar o Vírus”, a
ideia da campanha veio do
diretor da Colmeia FM, Rafael Soares, o qual disse que
a campanha surpreendeu,
desde o momento que entrou
em contato com os diretores das outras emissoras
da cidade. “A aceitação foi
unânime. Os radiodifusores
viram que seria uma grande
oportunidade de revelarmos
o trabalho que cada emissora vem fazendo neste
momento de pandemia”.
O profissional reforçou
que todas as emissoras ficaram muito felizes com o
resultado. “O retorno que
tenho recebido dos direto-

res, dos colaboradores das
outras emissoras é fantástico. Essa união trouxe muita
credibilidade para o trabalho
de todas as emissoras porque
elas têm se esforçado demais
neste momento para levar
informação e esperança para
nossa população e, é claro,
que isso gera mais audiência”.
Rafael explica que os ouvintes ficaram admirados e
se sentiram valorizados. “Em
um momento de intenso isolamento social, as emissoras
deram as mãos e revelaram
a todos o verdadeiro sentido
da comunicação que é unir
e transformar a nossa sociedade para melhor. Esse
grande aprendizado vamos
levar com certeza para a
vida inteira, que apoiar um
colega de outra emissora não
gera concorrência, mas gera
admiração. Foi isso que essa
campanha trouxe. Admiração
pela união das emissoras de

rádio da cidade de Maringá
contra o coronavírus”.
Segundo Jany Lima, head
de comunicação do Grupo
Maringá de Comunicação,
a parceria foi um primeiro
passo das emissoras em uma
iniciativa corporativa do mercado de rádios em Maringá.
“Toda crise traz oportunidades. As emissoras nunca tinham se unido e a crise criou
esse momento importante
para o nosso mercado. Essa
é só uma primeira ação, para
um trabalho institucional do
meio rádio na cidade”.
Fazem parte desta união
a CBN FM 95.5, Maringá FM
97.1, Rádio Mix FM 97.9,
Rádio Colméia FM 98.7,
Massa FM 92.3, Jovem Pan
FM 101.3, Novo Tempo FM
104.9, Mundo Livre FM 102.5,
BandNews FM 105.7, Rádio
93.3 FM 93.3, Maia FM 99.3
e Rádio Nova Ingá AM 870.
(Assessoria da Aerp)

Com dedicação e união dos professores, ensino
remoto no curso de Direito alcança metas na Unipar
Umuarama - Diante da
nova realidade em que o
mundo vive, a área de educação sofreu um grande
impacto com o aprendizado
sendo transposto dos ambientes físicos para o ambiente virtual, acompanhado
de profundas transformações nos métodos e técnicas
pedagógicas.
O curso de Direito da
Universidade Paranaense
orgulha-se por ter conseguido êxito nesta transposição,
com rápida adaptação dos
professores, que estão desenvolvendo suas atividades
pedagógicas normalmente
para que a carga horária
de cada disciplina seja cumprida e os estudantes não
sofram prejuízos no aprendizado.
“A pandemia nos pegou
de surpresa; tivemos que nos
reinventar de uma hora para
a outra. Em menos de uma
semana, migramos para o
universo digital, fazendo
uso das ferramentas tecnológicas, até então vistas

Felipe Scarpeta, estudante: para ele, a Unipar mostrou ter
visão frente à evolução exponencial das tecnologias virtuais
de ensino, aplicando-as imediatamente

como um plus e utilizadas
com parcimônia, mas que
passaram a ser essenciais
e de uso diário nesta nova
forma de interação”, afirma

o coordenador do curso,
professor Valdecir Pagani.
Ele diz que todos os professores reagiram com rapidez e presteza: “O que era

usado como auxiliar em sala,
passou a ser o fundamental;
reconhecendo o valor disso
tudo, nós nos adaptamos e
não paramos, correspondendo às expectativas dos
nossos alunos”.
Mas, para o coordenador,
nada disso teria significado
se os alunos não tivessem
também se adaptado ao ensino remoto, conscientes da
necessidade de isolamento
social e da necessidade da
continuidade de seus estudos, assumindo o papel de
protagonistas do processo
de ensino-aprendizagem.
A Diretora do Instituto
de Ciências Humanas da
Unipar, professora Fernanda Velasquez, acredita que
o enfrentamento, de certa
forma tranquilo, a este “absoluto desconhecido” se deve
à preocupação da Unipar
em capacitar continuamente seus professores: “Por
sorte, nossa Universidade
utiliza a plataforma Google
for Education desde 2017 e
capacita continuamente seu

DESAFIO SUPERADO
O acadêmico e representante de turma
Felipe Scarpeta considera valoroso o intenso
esforço do corpo docente do curso de Direito
em se adaptar às mudanças impostas pela
pandemia da covid-19: “Tal conduta foi e está
sendo fundamental para a continuidade dos
estudos; no início, para nós, foi difícil, já que
toda mudança gera desconforto, mas o que
aconteceu mostra para acadêmicos, professores e toda a Universidade que superamos mais
um desafio e que nada nos impedirá de estudar”. O acadêmico diz que refletiu sobre o que
é possível fazer frente à pandemia: “Antecipar
uma dificuldade e planejar a sua solução sem
mesmo acontecer é uma virtude que poucos
homens têm; felizmente, alguns desses homens
estão na nossa Universidade Paranaense, que
viram a evolução exponencial da tecnologia na
educação e anteciparam sistemas de tecnologia
como Google for Education, visando a melhor
performance dos alunos e do ensino”.
corpo docente para uso dos
métodos ativos”.
Segundo ela, isso foi decisivo para o início imediato
dos Estágios Supervisionados Simulados e, posterior-

mente, do Estágio Real, com
o efetivo desenvolvimento
de todas as competências
e habilidades previstas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais.
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ICUIDADOS COM OS PETS

SEU PET NO ILUSTRADO
OLÁ! EU SOU O THOR

Thor, esse simpático Golden Retriever de 1
ano e 6 meses, honra seu nome. O cara é todo
estiloso como um deus nórdico e também come
tudo que vem pela frente, igual ao personagem
fictício que aparece nas histórias em quadrinhos
publicadas pela Marvel Comics. Com energia de
tirar o folego, Thor é companheiro da atleta e
professora Laís Bueno nas corridas pela Capital
da Amizade. Seus tutores Jeferson Tonin e Laís
Bueno Tonin desejam toda saúde do mundo para
o grandão Thor.

A ELEGÂNCIA DO SIAMÊS

Gato siamês é uma raça de gato oriental,
caracterizada por um corpo elegante e esguio
e uma cabeça marcadamente triangular. Pode
ser confundido com a raça de gatos Thai que
tem origem na raça siamesa mas apresenta
uma morfologia bem distinta. Siamês moderno,
caracteristicamente esbelto com cabeça triangular. Originário da Tailândia, antigo Sião, os gatos
siameses são aconselháveis para famílias. Os
siameses modernos são tipicamente esbeltos,
com cabeça triangular e orelhas grandes. A
elegância do corpo e a graça dos movimentos
conquistaram ao siamês o título de “Príncipe
Dos Gatos”, mas é o miado forte e a personalidade incomum que realmente o distinguem. Em
relação ao dono, ele se comporta mais como um
cão do que como um gato; pode passear atado
numa coleira e chega a exibir o comportamento
típico de ir buscar.

VALE LEMBRAR
Em dezembro de 2019, o plenário da Câmara
de Deputados aprovou o projeto de lei que amplia
a pena para autores de maus-tratos a cães e
gatos domésticos. De acordo com o projeto, o
infrator está sujeito a uma pena de dois a cinco
anos de reclusão, multa e perda da guarda do
animal. A punição pode chegar a seis anos em
caso de morte do animal.

Cães e gatos podem
desenvolver câncer de pele.
Saiba como identiﬁcar

Umuarama - O câncer
de pele é uma doença geralmente, existem exceções, associada a cachorros
idosos e a determinadas
raças. Não se sabe especificamente quais são suas
causas, porém pode estar
ligado a fatores genéticos,
hormonais e ambientais.
Desta forma, é recomendado observar o aparecimento de qualquer massa ou
inflamação na pele do seu
animal de estimação.
Conforme o médico veterinário - mestrando em oncologia veterinária, Adilson Paulo
Marchioni Cabral, da Clínica
CliniPet Mundo Animal, os
tumores podem ser divididos
em dois grupos, sendo os
benignos e os malignos. O
primeiro ocorre com um crescimento lento e localizado,
sem capacidade de invadir
e se desenvolver em tecidos
distantes (processo chamado
de metástase). O segundo, é
aqueles que têm a capacidade de crescimento rápido e de
se infiltrar em outros tecidos
fazendo a metástase.
Para o bem dos pets,
os avanços na medicina
veterinária promovem aos
profissionais especializados
conhecimentos para diagnosticar e oferecer a melhor
forma de tratamento aos
pacientes. “Como cães e gatos vivem cada vez mais, os
casos de cânceres agora são
mais frequentes. No caso
dos cães, o mais frequente
é o câncer de pele e seguido
do câncer de mama nas fêmeas. Nos gatos os tumores
de pele também são bem
comuns e seguidos pelos
tumores hematopoiéticos”,
explicou Cabral.
MALIGNOS
Ainda segundo o veterinário oncologista, os
tumores de pele mais frequentes dentro dos tipos
malignos são os mastocitomas, um câncer que afeta as células conhecidas
como mastócitos. “Este
tumor pode apresentar
diversos formatos, porém
tem forma mais comum
com coloração avermelhada, causa coceira e
sangramento. Outro tumor que acomete os cães
e gatos de pele branca e
que tomam muito sol é
o carcinoma de células
escamosas. Esse câncer
geralmente não tem aspecto de nódulo, mas de
feridas que se formam e
não cicatrizam. Podem
aparecer na ponta de
focinho, orelhas de gatos
e no abdômen de cães”,
ressaltou.
Ainda dentro dos carcinomas malignos existem
os melanomas, com origem
nos melanócitos. Esses
são tumores de coloração
enegrecidas e que também
podem gerar metástases.
BENIGNOS
No caso dos tumores
benignos, o veterinário ressaltou os lipomas, que tem
origem nas células de gordura. Assim como os adenomas sebáceos com origem
em glândulas sebáceas.
“São tumores geralmente
pequenos de crescimento
lento e aspecto mais macio. Porém, as neoplasias
podem apresentar qualquer
formato e é sempre importante procurar ajuda de um
profissional qualificado”,
alertou o entrevistado.

Os sintomas de câncer de pele costumam
começar com protuberâncias e espessamentos anormais na pele e feridas de aparência
estranha ou do tipo que não cicatriza

RAÇAS
As raças de cães mais suscetíveis a desenvolverem tumores de pele são os Boxers,
Labradores, Pugs, Bulldogues, Weimaraners, Dálmata,
Beagles, Bassett Hounds, embora a doença possa ocorrer
em qualquer raça. “Devido à
grande mistura de raças os
famosos vira-latas estão muito presentes em nossa rotina
de atendimento”, comentou
Adilson Cabral.
FIQUE ATENTO
Os sintomas de câncer
de pele costumam começar
com protuberâncias e espessamentos anormais na
pele e feridas de aparência
estranha ou do tipo que
não cicatriza. Se o câncer

O médico veterinário Adilson Cabral ressalta que se o animal de estimação apresentar
sinais de câncer é preciso procurar ajuda de
um especialista

começar a invadir outros
tecidos, pode se observar:
perda de peso sem razão
aparente, recusa à prática
de exercícios, falta de apetite, coceira, dificuldade
respiratória, tosse, dor
abdominal e sangramentos
dentre outros sinais.
Se o seu animalzinho
apresentar qualquer um
desses sinais procure a ajuda de um médico veterinário Especializado. “É muito
importante à realização de
exames como citologia e
biopsia para poder definir
o diagnóstico. O tratamento
varia de acordo com o tipo e
grau do tumor, podendo ser
cirurgia, quimioterapia ou
até mesmo a combinação de
ambos”, finalizou Cabral.

É recomendado observar
o aparecimento de qualquer
massa ou inflamação na pele
do seu animal de estimação
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No último dia 06 de junho foram deflagradas quatro operações simultâneas de combate a corrupção em Iporã (foto arquivo)

IOVERBOOKING

MP denuncia família por fraude
em licitação de passagens em Iporã
O Ministério Público
denunciou à Justiça pai,
mãe, filha e tio além
de um servidor público
por fraude em licitações
para a compra de passagens aéreas nacionais e
internacionais para o
Município de Iporã, a 50
km de Umuarama.
Os denunciados são
acusados de formação
de organização criminosa agravada pela participação de servidor público com a finalidade de
cometer crimes contra a
administração pública
com penas que variam
de 3 a 10 anos de prisão.
A FRAUDE
Segundo os promotores públicos Alan Bolzan
Witzak e Renan Guilherme Góes de Lima,
o esquema funcionou
entre maio de 2017 até
maio de 2020, quando
foi deflagrada no Município, em parceria com
o Gaeco e a Polícia Federal a Operação Overbooking e importou no
pagamento indevido de
R$ 364.549 mil em favor
dos denunciados João
Vicente Ribeiro, sua esposa Edna Maruche Gea
Ribeiro, sua filha Flávia
Gea Ribeiro Quessa, todos sócios da empresa
Ribeiro & Quessa Intermediações Ltda.
OVERBOOKING
Segundo consta na
denúncia do Ministério
Público, a empresa Ribeiro & Quessa Intermediações Ltda atuava até
16 de março de 2017 com
a “prestação de serviços
de recepção e encaminhamento de propostas
referentes a operações
de crédito e de arren-

damento mercantil de
concessão de instituição
contratação e de propostas de fornecimento
de cartões de crédito
de responsabilidade da
instituição contratante”.
Nesta data houve a
alteração contratual da
empresa que passou a
atuar no ramo de “atividades de organização e
venda de viagens, pacotes
turísticos, excursões, reservas de Hotel, venda de
passagens de empresas
de transportes, fornecimento de informações de
viagens para o público
em geral, e para clientes
comerciais, vendas de
bilhetes de viagens para
qualquer finalidade, venda de passagens aéreas
por companhia estrangeiras”.
A DENÚNCIA
Segundo os documentos apresentados pelo
MP, dois meses após a
empresa Ribeiro & Quessa Intermediações Ltda
realizar a alteração contratual, “logrou êxito em
ser vencedora de todos
os certames promovidos
pelo Município de Iporã
para a aquisição de passagens aéreas nacionais
e internacionais, cuja primeira contratação se deu
em junho daquele ano”.

AJUSTE PRÉVIO
Segundo o MP, a contratação da empresa Ribeiro & Quessa já estaria
previamente ajustada.
Isso se torna ainda mais
evidente, segundo o PM,
pelo fato da empresa ter
sido a única a participar “do certame e pelos
sócios serem parentes
próximos do então Secretário de Compras e
Licitações João Pedro
Gea Maruche, pessoa
que exercia – pela natureza do cargo – poder
de influência na gestão,
circunstância que, por
si só, maculou de vício
insanável todo o procedimento, consoante
art. 9º, inciso III, da Lei
n.º 8.666/1993, aplicável
analogicamente
ao presente caso6,
diante do evidente prejuízo à livre competição
e da isonomia no certame”.
ACÚMULO
Ainda de acordo com
a denúncia do Ministério Público, na ata de
registro do processo
de licitação consta que
Maruche “cumulou na
contratação da empresa
Ribeiro & Quessa como
secretário de Compras
e Licitações e Fiscal
da Ata de Registro de
Preços celebrada”.

PARENTESCO
Ainda segundo a denúncia oferecida pelos
Promotores de Justiça,
o quarto denunciado,
João Pedro Gea Maruche,
irmão da também denunciada Edna Maruche
Ribeiro, exercia na época
a função de secretário
de Controle à Licitação,
Compras e Patrimônio do
Município de Iporã.

CLEPTOCRACIA
João Pedro Gea Maruche esteve a frente da
secretaria de Compras e
Licitações do Município
de Iporã até 02 de outubro de 2019, quando foi
afastado do cargo pela
Justiça, juntamente com
o então prefeito Roberto da Silva, durante a
operação Cleptocracia,
deflagrada pelo MP de

Iporã em parceria com
o Gaeco e a Polícia Federal.
SERVIDOR
PÚBLICO
Já o quinto denunciado, o servidor público
Raulino Vilvert da Silva
assumiu a Secretaria de
Compras e Licitações
após o afastamento de
Maruche e manteve o
contrato firmado com
a empresa Ribeiro &
Quessa mesmo sabendo
que o processo seria
fraudulento, segundo o
Ministério Público.
Ainda segundo a denúncia do MP, antes
de ser nomeado secretário, Raulino Vilvert,
também atuou na fraude ao exercer ao mesmo
tempo no contrato as
funções de Controlador
Interno e “Controlador
de encargos sociais e
tributários” da Ata de
Registro. Segundo o
MP, as duas funções
são incompatíveis uma
vez que ambas têm finalidades antagônicas.
Vilvert também foi
afastado do cargo por
determinação da Justiça
no último dia 02 de outubro de 2019, durante a
deflagração da Operação
Overbooking.
JURÍDICO

Em consulta pública
realizada pelo sistema
Projudi foi verificado
que o processo aguarda
manifestação do Tribunal de Justiça do Paraná para a nomeação de
um juiz substituto para
analisar a denúncia, a
pedido do juiz titular da
Vara da Fazenda Pública
de Iporã, Antonio José
Silva Rodrigues.

OUTRO LADO
O Jornal Umuarama Ilustrado encontrou
com contato com advogado da denunciada Edna
Maruche Gea Ribeiro, Paulo Henrique Rocha Peixoto, que informou que sua cliente ainda não foi
formalmente citada no processo e que se aguarda o
resultado da medida cautelar que resultado na deflagração simultânea das Operações Overbooking,
Voto Caro, Rescaldo e Intermezzo, no último dia
06 de junho de 2020. Esse procedimento tramita
em segredo de justiça. Somente após poderá se
manifestar sobre as acusações sustentadas pelo
Ministério Público.
O Ilustrado também entrou em contato telefônico na empresa Ribeiro & Quessa Intermediações
Ltda., com os sócios e denunciados João Vicente
Ribeiro e Flávia Gea Ribeiro Quessa, mas fomos
informados que os mesmos não estavam. Foi
deixado recado pedindo retorno, mas até o fechamento desta matéria às 10h30 deste sábado (4),
não houve qualquer contato.
Já o denunciado João Pedro Gea Maruche o
Ilustrado tentou contato via aplicativo de mensagem, mas também sem qualquer retorno até o
fechamento da matéria.
A reportagem não conseguiu contato com o
denunciado Raulino Vilvert da Silva. Ele foi preso
no último dia 06 de junho quando da deflagração
da Operação Overbooking.
O Jornal Umuarama Ilustrado está aberto para
a manifestação dos envolvidos denunciados pelo
Ministério Público para, se desejarem, apresentarem suas versões sobre os fatos.

Variedades
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Estrela será mamãe

A atriz mexicana Dulce
Maria, que estrelou a versão
mexicana da novela “Rebelde”
e é vocalista do grupo “RBD”,
anunciou através das redes sociais que está grávida. A gestação é fruto do relacionamento
com o diretor Paco Alvaréz.

Abriu o coração

Sabrina Petraglia contou que a segunda gravidez pegou
de surpresa ela e o marido, Ramón Velásquez e também a
atriz ficou com medo devido à pandemia do novo coronavírus. No entanto, agora o casal está mais tranquilo e feliz
com a ideia de aumentar a família. Eles já tem o Gael que
completou um aninho de vida.

Escalada

Fernanda Nobre, que tanto
sucesso fez nas novelas da
Record, foi escalada para “Um
Lugar ao Sol”, uma das próximas produções da Globo. A
atriz aparecerá interpretando
uma mulher rica e elegante.

Quem pode, pode!

PF

Babu Santana deverá encarnar um policial federal
na segunda fase de “Salve-se Quem Puder”. Lembrando
que as gravações só serão retomadas quando for seguro
para os artistas e equipe técnica.

Segundo a imprensa internacional, Tom Cruise e sua
família estão isolados na sede
da igreja da Cientologia, seita
seguida pelo ator, que fica em
East Grinstead, a 70 quilômetros de Londres, Inglaterra.
Trata-se de uma mansão com
excelentes acomodações e,
além de outros serviços, Cruise tem um sofisticado chef de
cozinha ao seu dispor.

Em Israel

A repórter Bianca Zanini
estreou no “Jornal da Record”, como correspondente
internacional da Record TV,
em Israel. Jornalista e também documentarista, Bianca
tem ampla experiência com
coberturas internacionais,
tendo trabalhado na Europa,
nos Estados Unidos, América
Latina e Oriente Médio. Meio
dinamarquesa, meio brasileira, fala português, inglês, dinamarquês, e espanhol. Desde 2017, era correspondente
de assuntos internacionais
para o canal internacional de
notícias i24NEWS, em Israel.

Hoje poderá receber notícias do seu
interesse. Saiba incentivar o seu
otimismo. Deixe de lado o seu ciúme
e o seu espírito de vingança. Aja de
maneira prática e alcançará maior
sucesso.

Você estará feliz, pois termina o período satisfeito com o trabalho e com
suas finanças. A saúde vai muito bem,
mas não cometa excessos na bebida
e comidas gordurosas.

Melhores oportunidades de soluções
dos problemas familiares. O dia indica
ser bom para o amor e a família. Não
discutir nem brigar com ninguém é a
regra para o momento.

O seu bom senso poderá ser empregado para aconselhar colegas. Ideal
para se aprimorar intelectualmente
nesta semana. A vida amorosa estará
agitada, no bom sentido, claro!

Ninguém consegue ser querido por
todos e você não é exceção. No amor,
os solteiros podem se comprometer
com uma relação estável. Saiba
aproveitar esse dia ao máximo.

Nem tudo sairá conforme seus planos,
neste dia. Mas não se aborreça, pois
tudo, dentro em breve, mudará para
melhor para você. Continue sendo
cauteloso com seu dinheiro.

Especial atenção a sua vida sentimental e aos pequenos problemas que
tenha a resolver. Nada lhe será difícil
neste dia. Os laços com parentes e
pessoas amigas, ser-lhe-á vantajosos.

Sua atividade do momento estará
sumamente favorecida no que diz
respeito ao seu interesse pessoal.
Terá ideias brilhantes. Propício ao
amor e a saúde.

Dia benéfico. Cuide de si e aproveite
para exaltar suas qualidades intelectuais e artísticas. O momento lhe é
favorável, amparando-o no campo
profissional e financeiro.

Você está vivendo um dia que muito o
favorece. Faça tudo para evitar atritos,
discussões e cena de ciúme. Boas
notícias à tarde e novos conhecimentos de bons resultados para o futuro.

Mantenha-se calmo e tranquilo ao
invés de ficar nervoso e inquieto por
qualquer coisa que possa não lhe
agradar. Saiba, pois, que está vivendo
uma fase bastante positiva.

Será muito bem-sucedido nas próximas horas. O dia vai favorecê-lo em
trabalho de toda ordem. Cuidado com
o amor à primeira vista. Confie em si
e fará associações que trarão bons
resultados.

Próximo ano

Apesar de a Globo ter sinalizado que reabrirá no início de agosto os seus estúdios
para gravar novelas, é tido
como certo que a produção
da série “Os Experientes”
ficará para o ano que vem.
O ator Juca de Oliveira é um
dos protagonistas da série.

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 850.000,00

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
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.

Residência
vendas

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.

Residência
vendas

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.

Residência
vendas

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.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Residência
vendas

R$ 240.000,00

Residência
vendas

R$ 180.000,00

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.
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.

Residência
vendas

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.
sobrados:
vendas

Residência
vendas

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.

Residência
vendas

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.

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.

sobrados:
vendas

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.

apartamentos:
vendas Ed.

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.

R$ 175.000,00

R$ 1.300.000,00

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!

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

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.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

Liberty - Apto 1103,
11º Andar: suíte, quarto,
bwc, coz., área de serviços e 02
garagem. Rua Dr. Rui F. de Carvalho
4140. Corretor Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

Burle Marx - apto.
1003, 01 suíte, 02
quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona
III. Corretor: Caetano.
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.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

Taquaritinga - Apt 24, 2º
andar, contendo 02 quartos,
sala (com sacada), cozinha, bwc, área de
serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
vendas

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.

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

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.
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.

Terrenos:
vendas

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.

Terrenos:
vendas

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.

Residência:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes 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*

Residência:
R$ 1.100,00
LOCaÇÕes 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.

Residência:
LOCaÇÕes Rua

R$ 650,00

sobrados:
LOCaÇÕes Piso

R$ 1200,00

Florianópolis, 4639,
Zona V – Contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem.

sup.: 03 suítes. Piso
térreo: sala, coz., copa,
bwc e área de serviços, Rua Manoel
Lopes dos Santos, Jd. Itália. Corretor
Caetano. + Seguro

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

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*

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

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.

apartamentos:
R$ 850,00
LOCaÇÕes 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.

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 650,00

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
R$ 24.000,00

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 1.200,00

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

para Homens e
Mulheres, (valor incluso
agua e luz). Rua Ministro Oliveira Salazar
4826. Corretor Caetano. + Seguro

R$ 1.150,00

Dutra Apto. 02.
Localizado na Rua Goias,
3849– Contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, copa, bwc, área de serviço
e garagem.

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes 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.

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes -

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 2.500,00

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.
Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.
Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

Comercial – com área
aprox. de 100m². Localizada
na Rua Ministro Oliveira Salazar n° 4826.
Corretor Caetano. + Seguro

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Terreno Com. – Á. t. aprox.

de 490 m² sendo 14x35m,
Rua Min. O. Salazar, em frente ao desp.
Umuarama. Corretor Caetano. + Cond. +
Seguro

Comercial:
R$
LOCaÇÕes

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

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 13.000,00

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.
R$ 3.000,00

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 6.000,00

Com. c/ 8 salas
na Av. Flórida, esq. c/ a
Rua Min. O. Salazar, ponto com. para
clínica ou escritório. Corretor Caetano.
+ Seguro

R$ 450,00

apartamentos:
R$ 1.280,00
LOCaÇÕes 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.

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

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

R$ 8.000,00

Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do
Japão, 09 salas, sendo algumas com bwc,
refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro
Comercial:
LOCaÇÕes Salão

Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

Rua Dr. Camargo N°5306
Sala 02. Com aproximadamente 90m².

Comercial:
R$ 2.000,00
LOCaÇÕes 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.

Comercial:
R$ 1.700,00
LOCaÇÕes 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

Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

Rua Dr. Camargo N°5306
Sala 02. Com aproximadamente 90m².

R$ 7.000,00

comercial localizado
na Av. Ipiranga, 3941 –
Zona V. Contendo: 03 salas, 2 banheiros,
cozinha com churrasqueira e mezanino.
Aproximadamente 590m².

Comercial:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Terreno Com., com área

de
aprox. 500m². Rodovia PR323, Frente a Havan. corretor Caetano. +
Seguro
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ICOVID-19

Mortes e aumento de casos na região
reforçam o alerta para a prevenção
Umuarama – O número
de casos confirmados de
Covid-19, nos municípios
pertencentes à 12ª Regional da Saúde com sede em
Umuarama, está se multiplicando rápido nos últimos
dias, passando de 400 nesta
semana. Destes, duas mortes foram registradas em
Alto Piquiri e Francisco
Alves, além de quatro em
Umuarama. A preocupação
das autoridades da Saúde
e da Justiça é com o limitado número de 10 leitos na
Uopeccan para os pacientes
com Covid-19. Na sexta-feira, 80% dos leitos estavam
ocupados.
Além da UTI para os
pacientes do SUS, o hospital
Uopeccan que é referência
no atendimento à saúde
pública, dispõe de outros
30 leitos na enfermaria,
uma espécie de Ala Covid,
também com estrutura para
atender. Anteontem eram
nove os internados na referida ala. O problema é se,
de um dia para o outro, aparecerem vários pacientes
contaminados e em estado
grave.
Para o prefeito de Alto

Confira os casos na
região de Umuarama

Piquiri e presidente do Consórcio Regional de Saúde,
Luiz Carlos Cardoso, é possível perceber que a região
registrava poucos casos há
um ou dois meses, então
muita gente diminuiu a
preocupação e os cuidados.
O resultado está aparecendo agora com a grande
quantidade de casos e ainda
com as pessoas pouco preocupadas com a prevenção.
Somente em Alto Piquiri, há
21 dias não existia nenhum

caso registrado. Neste sábado eram 20 e ainda morreu
um homem de 32 anos.
Outra cidade da região
que está preocupada é Francisco Alves com 16 casos
confirmados e na semana que passou registrou a
morte de uma mulher. Nas
duas cidades, as restrições
foram ampliadas e apenas
os serviços essenciais estão
funcionando. Uma situação
que pode passar a ser rotina em outros lugares que

podem ficar críticos.
Da região, apenas as
cidades de Xambrê e Esperança Nova não registraram
nenhum caso.
A chefe da Regional de
Saúde, Viviane Herrera, também reforça a necessidade
do isolamento social, do uso
de máscara em locais públicos e privados, do álcool em
gel quando não for possível
lavar as mãos com água e
sabão, entre outros cuidados
recomendados pela Saúde.

Micropavimentação se mostra eficiente
e recupera as ruas do Parque Danielle
Umuarama - Com serviço de micropavimentação,
que possibilita recuperar
asfalto antigo com custo
mais acessível, durabilidade e boa qualidade de
acabamento, o município
melhorou as condições de
tráfego de vias públicas
do Parque Danielle, entre
a Rua Marcos Moreno dos
Santos Cabeção e a Escola
Municipal Rui Barbosa.
O serviço foi iniciado no
último dia 15 e finalizado no
início da semana, graças a
um contrato entre o município e o Consórcio Público
Intermunicipal de Inovação
e Desenvolvimento do Paraná (Cindepar).
Foram aplicados R$
387,8 mil na recuperação
de 18 mil m² de ruas do
Danielle, que estavam em
situação mais precária, e os
moradores já sentiram a diferença. Os buracos foram
eliminados e o tráfego flui
confortavelmente em todo
o bairro, restando apenas
reforçar a sinalização para
concluir o trabalho.
Com o mesmo contrato,
cujo valor total é de R$
993,7 mil, outros bairros da
cidade também poderão ser
atendidos – a recuperação
pode chegar a até 92 mil m²
de pavimento. O prazo para
execução do contrato vai
até 6 de setembro.

Grandes cidades
da região
Paranavaí ............................... 298 casos 7 mortes
Cianorte .................................. 531 casos 5 mortes
Campo Mourão ....................... 349 casos 5 mortes
Maringá................................... 1.674 casos 18 mortes

Iniciada implantação de
parque urbano no bairro
Primeiro de Maio

Estrutura vai render um novo parque para Umuarama

O serviço foi iniciado no último dia 15 e finalizado no início da semana

As obras incluem correção do pavimento, reperfilamento ou tapa-buraco, limpeza e poda de
árvores, para passagem
dos caminhões, e aplicação
do material. Além do baixo
custo e da rapidez com que
o serviço é realizado, destaca-se ainda a vida útil do
pavimento recuperado – em
torno de 5 anos, dependendo
da intensidade do tráfego.
Vias públicas recuperadas com micropavimentação a partir de 2017, em

Umuarama, permanecem
em boas condições de uso
dois ou até três anos após
o serviço ter sido realizado.
Com o investimento de R$
1.930.454,50 o município
já recuperou 298 mil m²
de ruas e avenidas – uma
extensão de 41,9 km.
A micropavimentação é
uma boa opção para ruas
de bairros, utilizadas para
o deslocamento dos moradores, do transporte coletivo e de tráfego leve a moderado. As ruas atendidas

no Danielle foram Glauder
Marques de Abreu, Amadeu
Baggio Merlo, Ângelo Pereira da Cruz e Waldemar
Evaristo da Cruz Ribeiro
(em toda a extensão), e
Francisco Pontes (da Glauder Abreu até a Antônio
Aparecido Bardela); Padre
João Maria Daniel (até a
Amadeu Baggio) e Edson
Duarte Lopes (também até
a Amadeu Baggio), além da
Avenida Julio César Jarros
(da Rua Glauder de Abreu
até a Antônio Bardela).

Risco para investir volta a nível de 2016
São Paulo, (AE) - Desde
a chegada da pandemia do
novo coronavírus ao Brasil,
o risco país disparou 178
pontos, indo de 210 para 388
pontos entre fevereiro e junho
pelo índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index
Plus), do JPMorgan, informa
a agência Estado. No mesmo
período do ano passado, logo
após a posse do presidente
Jair Bolsonaro, o aumento
foi de apenas quatro pontos. Esse indicador funciona
como um termômetro do grau
de confiança que o investidor
estrangeiro deposita em países emergentes e a estimativa
da consultoria MacroSector é

Altônia.....................................12 casos
Alto Paraíso ............................1 caso
Alto Piquiri ..............................20 casos (1 morte)
Cafezal do Sul ........................3 casos
Cruzeiro do Oeste ..................36 casos
Icaraíma..................................6 casos
Mariluz ....................................14 casos
Maria Helena ..........................17 casos
Nova Olímpia ..........................15 casos
Douradina ...............................11 casos
Pérola .....................................4 casos
Perobal ...................................1 caso
Iporã .......................................16 casos
Francisco Alves ......................16 casos (1 morte)
São Jorge do Patrocínio .........10 casos
Tapira ......................................3 casos
Esperança Nova .....................zero casos
Xambrê ...................................zero casos
Umuarama .............................242 casos (4 mortes)

que o EMBI+ Brasil feche o
ano com média de 350 pontos,
ante 241 no ano passado.
Caso isso se confirme, será
o pior resultado desde o impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff (PT), em
2016, quando o índice bateu
em 384 pontos.
“A situação fiscal está
dramática e o presidente da
República só fala asneiras. O
investidor estrangeiro acaba
ficando com poucos motivos
para acreditar que o Brasil
vai se sair bem da crise do
novo coronavírus”, lembra o
sócio-diretor da MacroSector,
Fábio Silveira.
Não por acaso, a saída

de estrangeiros da Bolsa
brasileira, apesar de ter desacelerado no último mês,
ainda assusta. No acumulado
em 2020 até o fim de junho, os
investidores estrangeiros já
retiraram R$ 76,504 bilhões
do mercado acionário brasileiro. Em um mês, o Ibovespa,
principal índice da Bolsa
brasileira, acumula alta de
3,87%, mas embalado pelo
investidor local, que deixou a
renda fixa por conta dos juros
em patamar historicamente
baixo.
Quem tem dinheiro para
investir, não vai aplicar na
economia real, avalia o economista-chefe da Necton,

André Perfeito. “Se a pessoa
tem um negócio, não vai
aplicar dinheiro agora, com
tantas incertezas quanto
ao tamanho e a duração da
crise da covid-19. Ele acaba
procurando na Bolsa empresas mais eficientes que se
beneficiam neste momento,
como as ligadas ao comércio
virtual.”
O economista ressalta
que o estrangeiro olha com
desconfiança para o Brasil,
primeiro pela crise da covid-19, que tende a bater mais
forte no País do que em outros
emergentes e avalia que falta
coordenação do governo para
lidar com a doença.

Umuarama - O município de Umuarama iniciou
a implantação de um parque urbanizado entre os
bairros Primeiro de Maio e Residencial Ibirapuera, no entorno de uma área de preservação permanente (APP). O investimento em infraestrutura
será de R$ 846.845,90 em recursos do Programa
Parque Urbano, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e
Instituto Águas e Terras (IAT), com contrapartida
de R$ 30 mil do município.
Além de criar mais uma área de lazer, diversão para crianças e práticas saudáveis, como a
caminhada, o parque ajudará a evitar ocupações
irregulares, conter enchentes e erosões, ajudando
na preservação do solo e da água. O objetivo é
deixar a cidade mais verde e ofertar mais opções
para uma vida saudável e ativa à comunidade
local, além de dificultar o descarte de lixo e outros
resíduos na mata e margens do Córrego do Veado,
que corta a APP.
Umuarama conta hoje com um bosque urbanizado (o Uirapuru) e outro recebendo melhorias
atualmente, como calçamento, pistas de caminhada, ciclofaixa, gradil e paisagismo, além de um
grande canal para o combate à erosão e outras
benfeitorias (Parque Municipal dos Xetá).
O prazo de execução do parque no Primeiro de
Maio é de seis meses. Com esse investimento, a
população terá mais um espaço público qualificado, objetivando a conservação da biodiversidade
e a recuperação de áreas degradadas. O projeto
prevê gradil e pista de caminhada. Para isso, será
realizada limpeza mecanizada e regularização
do terreno, rampas de acesso para cadeirantes,
guias rebaixadas, plantio de grama, calçamento
em concreto, iluminação em LED, drenagem e
combate a erosão, além de um parquinho infantil
e paisagismo.
Será uma ligação urbanizada entre os bairros
Primeiro de Maio, Jardim Portugal, Ilha da Madeira e Ibirapuera, para ser amplamente utilizado
pela população, aproveitando a área de fundo de
vale como alternativa para minimizar os impactos
da expansão urbana.
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IESPERANÇA

Aos 65 anos, Umuarama se consolida
como terra de gente trabalhadora e solidária
condições especiais
de lançamento!
apartamentos studio a partir de

R$

10.265,oo

+
+

de entrada
R$

998,00 mensais

5 balões anuais
* CONDIÇÃO VÁLIDA PARA UNIDADE 705

Os apartamentos Studio possuem espaços inteligentes, são compactos, práticos, funcionais e no tamanho
exato das suas necessidades. Menos espaço para limpeza, mais espaços para serem compartilhados.
Um investimento que gera rentabilidade e segurança financeira. Esse é o seu momento!

aptos. de 1 dorm. | studios e salas comerciais
apartamentos
stúdio

vendas e informações:
44 3621-4500

210

44 99172-6911

ÁREA DE LAZER
COM MAIS DE

1.700 m 2

área privativa de

27,80 à 41,85m2

Av. Brasil, 4281 - Umuarama/PR
www.morenaimoveis.com.br
morenamkt@morenaimoveis.com.br
Construtora Morena
@morenaconstrutora

CRECI 1765-J

localização
incomparável

moradia on-demand

Engenheiro responsável: Moacir Zafanelli Silva - CREA PR 122.281/D. Imagens meramente ilustrativas. Móveis, eletrônicos e objetos decorativos não fazem parte do contrato de compra e venda do imóvel. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo. As demais informações constantes neste anúncio podem ser alteradas de acordo com o
andamento do projeto executivo ou ajustes técnicos legais pertinentes. Croqui sem escala. O empreendimento encontra-se matriculado sob os nºs 34460, 34461 e 34462 do Registro de Imóveis do 2º Ofício de Umuarama.
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA
ADVANTAGE
09/09

Flex, completo, branco,
motor 140 CV. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

ASTRA HATCH
ADVANTAGE
07/07, completo, prata.
R$ 21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / (44) 99976-0563.

OMEGA CD
2007/2008
Completo, automatico,
australiano, preto. R$35.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292 /
99976-0563.

SPIN LTZ 1.8
14/14
Branca, automático, 07
lugares, completa. R$
55.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA SEDAN
ELEGANCE
07/08

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

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

PALIO
WEEKEND
ADVENTURE

12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA HARD
WORKING 1.4

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

UNO ELETRONIC
1.0 94/94

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

UNO MILLE 1.0
2000, cinza, 4 portas, vidro e
trava elétrica . R$ 9.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

LEILÃO DE VEÍCULOS
150 VEÍCULOS

08/07
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NESTA TERÇA DAS 9H00 ÀS 17H30

Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

FORD
FORD
FIESTA HATCH
2003/2004
Prata. R$ 15.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA XEI
10/10

ANO

COR

COBALT 1.4 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO

R$ 37.900,00

Branco, completo, 40.000
km. R$ 89.000,00. Fone:
(44) 3622-3292/ 99976-0563.

CRUZE SEDAN LT

14/15

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

HONDA CIVIC LX
2000/2000

CRUZE SPORT6 LT

14/14

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 48.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ

15/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 58.900,00

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

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

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

FORD KA 1.5 SE

18/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 43.900,00

MONTANA 1.4 LS

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 32.900,00

MONTANA 1.4 LS

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

ONIX 1.0 LT

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

ONIX 1.4 LT

13/13

BRANCO

COMPLETO

R$ 33.900,00

ONIX PLUS 1.0T LT

19/20

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 69.900,00

ONIX PLUS 1.0T PREMIER

19/20

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

PRISMA 1.4 LT

15/16

PRATA

COMPLETO

R$ 41.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL 17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 147.900,00

SPIN 1.8 ACT AT

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 57.900,00

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

TRACKER 1.4 LTZ TURBO

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 74.900,00

DIVERSOS
DIVERSOS

TRAILBLAZER LTZ 4X4

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L

R$ 163.900,00

Preto, completo. R$
45.000,00. Fone: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

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

CARROS

AMAROK 15/15

GOL 1.0 2004/05
Branco, 4 portas, original
à alcool. R$ 12.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

GOL 1.6 99/2000
Verde, 4 portas, completo.
R$ 14.500,00. Fones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

PARATI 1.6
2006/2006
Completa, preta. R$
18.000.00.Fones: (44)
9 9977-2696 / 9 9901-1509.

PARATI 1.6
2009/2010
Direção hidraulica, branca,
4 portas. R$ 21.000.00.
Fones: (44) 9 9977-2696
/ 9 9901-1509.

MOTOS
MOTOS
BIZ +125 2010

COMUNICADO

Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

OPCIONAIS

VALOR

SW4 13/13

Cab simples, branca, 4x4,
70.000km, diesel. R$
72.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

B2

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

COROLLA XEI
2019

LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 CURITIBA/PR.

AUTOMÓVEIS
APROXIMADAMENTE UTILITÁRIOS
MOTOS
SOMENTE
CAMINHÕES
ONLINE
E SUCATAS

UNO MILLE
ECONOMIC 1.0

Sr. José João Maria Xavier,
brasileiro, divorciado, residente
em local incerto, se vir
este comunicado, por se
tratar de assunto do seu
interesse, favor entrar em
contato pelo telefone (44)
99800-6411, podendo enviar
whatsapp nesse mesmo
número, e e-mail no endereço
eletrônico feeerdinand@
gmail.com Aguardamos
contato.

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência

contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente residência localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza, próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama/PR. Contendo
ótimo padrão de acabamento,
possuindo 148m² de área
construída, sendo 3 suítes,
sala com pé direito duplo,
cozinha, lavado, área de
serviço e garagem para

2 carros, o condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,
salão de festas, portaria
24 horas, e muito espaço
ao ar livre! Valor R$
680.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

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

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de área
construída, sendo 1 suíte
máster, 2 Suítes, 1 quarto,
Sala, Cozinha, 1 banheiro
social, lavabo, lavanderia,

edícula, garagem coberta e
1 sala comercial. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

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

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

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
VENDE-SE
CHACARA
C/ 8.000 metros, cabeceira
com 323 depois de Lovat.
Faz troca em residencia.
Fone: (44) 99907-0104
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Classificados

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 5 e 6 de Julho de 2020

B3

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total,
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quartos, 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 privativa, 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 Príncipes, 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.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência 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

www.abdonecabreli.com.br

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.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda 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.

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.

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.
Paysage Essenza
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo 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 infraestrutura, 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.

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 infraestrutura 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.     
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VENDAS
APARTAMENTOS
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. Conta 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 ANDAR – 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)30565555/9.9911-5353 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)30565555/9.9911-5353 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 mobiliado 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 planejada, 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 HORIZONTE – 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 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

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., despensa, 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)30565555/9.9911-5353 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: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

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 podewww.ILUSTRADO.com.br
ser parcela. A primeira fase foi um
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas,
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 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 – JARDIM 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. + Detalhes: (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 OLMEDO, 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 ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal 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

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
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
16 e 17 de Fevereiro de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 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, Topograﬁa 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 Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa 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

LOCAÇÃO
NOTA IMPORTANTE:
Informamos que aos valores dos alugueres aqui
anunciados serão acrescidos, seguro anual de incêndio, vendaval, tarifa mensal bancária e quando for o
caso, custos e taxas de condomínio.

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA, 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$ 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$ 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

SOBRADOS

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 ; Térreo: 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

APARTAMENTOS

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 – AVENIDA 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 SERRANO 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

B5

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)3056-5555/9.98443338 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)30565555/9.9844-3338 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
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSOGARCIA 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.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPICAL –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. aldemirimoveis.com.br
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IGERAÇÃO

Ford apresenta a nova picape F-150
com mais potência e tecnologia
A Ford apresentou a nova
F-150, picape da Série F que
é, há 43 anos consecutivos,
o veículo de trabalho mais
vendido dos Estados Unidos. Desenvolvida para ser a
mais resistente e versátil de
todos os tempos e também
a mais potente da categoria, ela chega ao mercado
norte-americano no último
trimestre deste ano.
A nova F-150 eleva o padrão das picapes grandes.
Ela tem a maior capacidade
de reboque, carga útil, torque e potência da categoria,
além de novos recursos
para aumentar a produtividade, inovações em conectividade, como atualizações
sem fio, e um novo trem de
força híbrido PowerBoost
de 3,5 litros com gerador
de força integrado, o Pro/
Power Onboard.
Mais forte que nunca
A nova F-150 tem uma
base forte e durável, composta por chassi fechado
de aço de alta resistência
e carroceria de liga de alumínio de alta resistência, de
nível militar. Todos os seus
painéis externos foram
redesenhados, mantendo a
aparência forte e arrojada,
incluindo novo design dos
faróis, capô e para-choques
envolventes. Para-lamas
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e pode se conectar sem
fio com smartphones com
Apple CarPlay e Android
Auto, além de aplicativos
pelo SYNC AppLink, como
Waze e Ford+Alexa.

A Ford apresentou a nova F-150, picape da Série F que é, há 43 anos consecutivos, o
veículo de trabalho mais vendido dos Estados Unidos

dianteiros mais altos, novo
vinco central e pneus três
quartos de polegada maiores dão uma postura mais
forte e poderosa à picape.
A linha oferece 11 opções de grade nas diferentes versões, com design
diferenciado mas sem perder a identidade, além de
novos apliques na tampa
da caçamba. As novidades
incluem faróis e lanternas
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traseiras de LED e estribos
elétricos de acionamento
rápido para melhor acesso
lateral à caçamba.
Mais conectada
A nova F-150 representa
um grande passo da Ford
na oferta de veículos conectados. Ela é a primeira
picape grande da América
do Norte a vir de série
com atualizações sem fio
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para todos os sistemas do
veículo, incluindo desde
suporte à manutenção preventiva até novas funções
e recursos para melhorar o
desempenho. A maioria das
atualizações será concluída
em menos de dois minutos,
na hora que o cliente quiser.
A picape vem de série
com a nova central multimídia SYNC 4, ajudando seus
proprietários a se manter
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“Você no controle do seu tempo”

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

Q

Diploma da graduação
semipresencial tem a
mesma validade da
graduação presencial

continuado]. São 30 cursos, em
todas as áreas do conhecimento. O
interessado pode concorrer com a
nota do Enem ou com o histórico
escolar.
Esta modalidade vem conquistando
cada vez mais pelas vantagens que
oferece: flexibilização do tempo para
os estudos é uma delas, pois permite
que o aluno estude nas horas que
forem mais adequadas ou produtivas
para ele. Uma outra se refere a
custos: todos os cursos, em relação
aos do ensino presencial, têm preços
menores.

Mas a carga horária e os conteúdos
de ensino são iguais. E a qualidade
dos serviços oferecidos pela Unipar,
também. É que a Instituição conta
com uma estrutura supermoderna
para atender seus alunos. Com o
convênio com a plataforma Google
for Education, oferece a todos, desde
que tenham à mão um notebook
ou mesmo um smartphone com
conexão à internet, as mesmas
condições para um aprendizado
eficaz e completo. Assim, as salas
de aula virtuais cumprem um papel
importante neste momento em
que jovens estão, cada vez mais,
familiarizados com os recursos
tecnológicos.
A Unipar também coloca
à disposição, além de seus
professores, tutores e monitores
para que o processo ensinoaprendizagem alcance a excelência.
Esta é a Universidade Paranaense,
sempre à frente do seu tempo!
Oito opções de curso
superior tecnológico
com três anos de
duração
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UNIPAR

ENSINO SEMIPRESENCIAL

uem não quer esperar o ano
que vem para começar um
curso superior, pode tentar já uma
vaga na graduação semipresencial
da Universidade Paranaense, que
está com as inscrições abertas para
o processo seletivo [vestibular

A

conectados e produtivos,
com um comando de voz
mais natural, além de mapeamento em tempo real e
informações personalizadas
sob demanda. Sua tecnologia
incorpora mais de 10 anos de
inovação do SYNC, ajudando
a minimizar as distrações
com comandos de voz.
O novo SYNC 4 tem o
dobro de poder de computação que a geração anterior

Tecnologias
de assistência
A nova F-150 oferece os
recursos mais avançados
de assistência ao motorista,
reunidos no Ford Co-Pilot360 2.0. Desde a versão
XL, ela vem de série com
assistência de pré-colisão
com frenagem de emergência e detecção de pedestres,
câmera de ré com assistência dinâmica de engate,
acionamento dos faróis e
farol alto automático.
A F-150 também adiciona dez novos recursos de
assistência ao motorista e
é a única picape a oferecer
o Active Drive Assist, que
permite dirigir sem as mãos
em mais de 160 mil quilômetros de estradas dos EUA e
Canadá, com uma câmera
que monitora a posição da
cabeça e o olhar do motorista. Esse sistema permite
que o motorista dirija sem
as mãos em determinados
trechos de estradas duplas
e pré-mapeadas – se continuar mantendo a atenção na
estrada – para mais conforto
em viagens longas.

Entenda as diferenças

Na graduação presencial o aluno vai todos os dias
à universidade; na graduação a distância, o aluno
estuda em casa ou aonde quiser, pela internet; já na
graduação semipresencial [que não significa metade/
metade, como sugere o nome] ele vai à universidade
um ou dois dias por semana, para aulas práticas e
outras atividades pedagógicas, e nos outros estuda
em casa, pela internet. A Unipar oferece as três
modalidades, nas suas sete unidades universitárias.

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