ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE JORNAIS

R$ 3,00
ANO: 48
Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 7 e 8 e Março de 2021

DESDE: 1973 - Nº: 12.098

Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

QUEM LEVA A COPA DO BRASIL - A Copa do Brasil de 2020 tem neste DESTAQUE NO DIA DA MULHER - Em comemoração ao Dia da Mulher, nesta

domingo o segundo e decisivo jogo entre Palmeiras e Grêmio. O Verdão já venceu segunda-feira (8), o Ilustrado falou com técnica de Enfermagem Maria da Glória Souza, primeia primeira e joga em casa com todo o favoritismo para levantar a taça. Página A8 ra vacinada contra covid em Umuarama e dona de uma bela história de superação. Pág A4

Umuarama e região vão seguir
restrições do decreto estadual
O s prefeitos de Umuarama,
Celso Pozzobom, e da região
se reuniram ontem e decidiram seguir à risca o decreto
d o Governo Estadual que
mantém o comércio fechado e
outras restrições até a madrugada de quarta-feira dia 10.
Depois das 5hs do dia 10, as
m edidas serão flexibilizadas
com a reabertura do comércio
entre 10 e 17hs e a liberação
das aulas nas escolas privadas. Prefeituras com menos
d e 50 mil habitantes vão
fazer seus próprios decretos.
Página A2

PREÇOS

Procon local
aponta grande
alta nos
combustíveis
Página A3
FRANGOS VIVOS

Empresa e
avicultores
negociam
melhor preço
Página A7

Prefeitos da Amerios em reunião extraordinária ontem na sede da Associação em Umuarama

ASSISTÊNCIA

Gestantes em
situação de
rua têm ajuda
em Umuarama
Página A6

CHUVA E CALOR FAZEM O MATO CRESCER - É cada vez maior a A ALTA NO PREÇO DOS OVOS - O preço do
quantidade de terrenos baldios com mato alto em Umuarama. Isso aumenta a insegurança e propicia a proliferação de animais peçonhentos e do mosquito transmissor
da dengue. Prefeitura diz que tem notificado os donos de imóveis nessas condições. E
quem tiver denúncias podem encaminhar para a fiscalização. Página A5
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MAIS DOIS DIAS

Prefeitos da região vão atender ao decreto do
Estado com restrições até 5h de quarta-feira
Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom reuniu
com os prefeitos da Associação dos Municípios
Entre Rios (Amerios) na
manhã desde sábado, 6,
e em comum acordo foi
decidido que as cidades
da região acatarão as recomendações e determinações feitas pelo governo
do Estado, anunciadas na
sexta-feira por meio do
decreto 7020/2021. O encontro teve a participação
de 16 prefeitos e também
da chefe da 12ª Regional
de Saúde, Viviane Herrera.
“Todos concordamos
que é preciso manter o foco
na prevenção, no cuidado
e no respeito às restrições
para que em alguns dias
consigamos aliviar um pouco o sistema de saúde”,
disse o prefeito. “Hoje já
tem gente sendo tratada
em casa por falta de leitos
e se o número de casos
continuar aumentando no
mesmo ritmo, em pouco
tempo não haverá mais o
que fazer. Já faltam leitos,
equipamentos e profissionais. Temos de prevenir,
reforçar os cuidados e frear
a curva de transmissão,
do contrário muitas vidas
serão perdidas”, alertou
Pozzobom.
Por meio do decreto
nº 70/2021, o Executivo
ajustou medidas de enfren-

tamento da pandemia de
coronavírus aos decretos
estaduais vigentes, em especial ao 7020/2021, que
entra em vigor na segundafeira, 8, a serem observadas em Umuarama. Entre
outros pontos, atividades
não essenciais devem permanecer fechadas até as
5h de quarta, a restrição
de circulação continua (das
20h às 5h) e o comércio
bebidas segue proibido a
partir das 20h.
Fica mantida a situação
de emergência em saúde
pública efetivada em dia
20 de março de 2020. Até
as 5h do dia 10/03 estão
valendo as normas previstas nos decretos do Estado
suas alterações, bem como
no decreto municipal nº
65, e após as 5h do dia
10/03 as normas previstas
no decreto estadual 7.020
deverão ser respeitadas
no município, além das
dispostas no decreto 70.
O Estado também liberou
os caminhoneiros para
consumo de refeições nos
restaurantes de rodovia.
O decreto 70 esclarece uma dúvida que havia
sobre o funcionamento
das feiras em Umuarama
e define que elas estarão
autorizadas no domingo,
quarta e sexta-feira, já
neste dia 7, desde que
observadas as restrições

• Os prefeitos da Amerios se reuniram ontem em Umuarama

especificadas. As feiras são
consideradas essenciais e
poderão funcionar também
no dia 14.
Os feirantes deverão
alocar as barracas com
distanciamento mínimo de
dois metros; usar máscara
e álcool gel 70% ou similar,
com frequência e antes de
cada atendimento; disponibilizar álcool gel 70%
ou similar aos consumidores; organizar eventual
fila de consumidores que
se formar em sua barraca,
orientando sobre o espaçamento, e evitar que a
pessoa do caixa manuseie
produtos. O consumo de
alimentos ou bebidas no

local das feiras e em suas
imediações fica proibido;
brinquedos e similares não
poderão ser montados; o
horário de montagem e
atendimento ao público
deve respeitar o da proibição da circulação noturna e
os feirantes ainda deverão
observar as regras previstas
para o comércio e prestadores de serviço em geral, no
que couber.
Bebedouros públicos
devem ser lacrados, banheiros devem ser mantidos abertos e abastecidos
com água e sabão e as
mesas, cadeiras, bancos
ou similares não serão disponibilizados aos clientes.

MAIORIA DAS MULHERES ASSASSINADAS
MORRE PELA MÃO DO HOMEM QUE AMA
• Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de
Beauvoir (1908 – 1986), foi uma escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política,
feminista e teórica social francesa. Nascida em
Paris, filha de aristocratas e burgueses, sempre
estudou em colégios particulares. Cursou filosofia,
matemática, literatura e línguas. Foi companheira
de Jean Paul Sartre. Escreveu romances, ensaios,
biografias e autobiografias. Ela é conhecida por seu
tratado “O Segundo Sexo”, de 1949, uma análise
detalhada da opressão das mulheres e um tratado
fundamental do feminismo contemporâneo. É
dela a frase: “Atroz contradição a da cólera; nasce
do amor e mata o amor”.
O fato social “violência contra as mulheres”
ressurgiu, nesta semana, com grande repercussão no Congresso Nacional, após discussão pela
comissão especial do Senado acerca do Projeto de
Lei nº 4932/20, em trâmite na Casa Legislativa.
Entre outras coisas, o projeto visa agravar em 1/3
a pena do agressor de mulheres em tempo de
calamidade pública, bem como, punir com mais
rigor a violência psicológica. A proposta chega
em boa hora, pois com a pandemia da Covid-19
a violência doméstica contra mulheres e crianças
aumentou significativamente. Phumzile Mlambo-Ngcuka, membro da ONU-Mulheres, leciona
que “Quase a metade das mulheres assassinadas
no mundo morrem pelas mãos de seus maridos ou
companheiros, ou por algum membro da família.
Por isso, não é exagero dizer que o homem é a
maior ameaça à vida das mulheres, sobretudo o
homem que ela ama”.
Segundo dados do Mapa da Violência da ONU,
o Brasil é o quinto país no ranking onde mais se
matam mulheres. Por esta razão, torna-se muito
importante a discussão nas casas legislativas do
assunto. Aumentar a pena nos casos de agressão
psicológica é um grande avanço da proposta. A
grande maioria das mulheres que sofrem violência
psicológica não denunciam o marido por que a
pena é branda e, logo após a denuncia, são obrigadas a voltar ao convívio diário com o agressor sob
o mesmo teto. A impunidade ou a punição branda
do agressor nos casos de violência psicológica é a
porta de entrada para a prática do feminicídio.
A taxa média de violência contra a mulher, no
mundo, é de 33% (dados do Mapa da Violência).
Significa que uma a cada três mulheres sofre ou
sofreu violência no espaço doméstico. No Brasil
esse índice é de 43%.
Quais as razões para tanta violência? Segundo
estudos da ONU as razões são diferentes nos países
estudados. Nos Estados Unidos o abuso tem muito
a ver com a crise econômica, o desemprego que

afeta a família. Também se observa naquele país
muitos casos de abusos de crianças que, como se
sabe, tendem a se tornar abusadoras mais tarde.
No Canadá, chama a atenção os maus-tratos a
crianças, geralmente vítimas do parceiro intimo
da mulher. Os pais brigam e acaba sobrando para
a criança. Por trás da violência doméstica naquele
país estariam problemas de saúde mental e abuso
de álcool e drogas, agravados pela carência de
suporte social. Na Coréia do Sul, a violência se
dá pelo abuso de álcool, cujo consumo dobrou
nos últimos anos. Os homens bebem, as brigas
começam e eles batem nas esposas. O álcool, ao
lado da pobreza, também é a principal causa da
violência em toda a África. Na Índia, o dote, é o
maior responsável pelas agressões e pela desvalorização da mulher. Embora proibido desde 1961,
o dote continua sendo pago pela família da noiva
à família do noivo, transformando-se em fonte de
renda e razão de violentas brigas familiares. No
Japão, o motivo é a opressão. O homem é muito
dominante e a esposa é sempre oprimida. A desigualdade gera a violência. No Brasil, os motivos
não se diferem em nada do resto do mundo.
Simone de Beauvoir nos ensina que “O homem
é definido como ser humano e a mulher é definida
como fêmea. Quando ela comporta-se como um
ser humano ela é acusada de imitar o macho”. Tal
afirmação, ainda hoje vigente, basta para concluir
que a mulher que ousar se igualar ao homem, em
algumas famílias - no Brasil e no mundo -, sofrerá
as consequências dos seus atos.
Infelizmente, a partir da imposição das medidas de isolamento social, as mulheres que já
se encontravam em situação de vulnerabilidade
foram obrigadas a estreitar a convivência com
seus agressores, o que resultou no inevitável aumento da violência doméstica e familiar. Por esta
razão o antes mencionado Projeto de Lei deve ser
aprovado, a fim de fazer inibir a compulsão, quase
incontrolável do homem, em agredir ou até mesmo
tirar a vida da mulher.
As vésperas de comemorarmos o dia da mulher,
rendemos nossas homenagens a elas que simbolizam doçura, encantamento e vida. Por esta razão,
faço minhas estas palavras que tomo emprestadas:
“Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer acontecer, de dar um jeito, de dar o
peito, dar um colo, de fazer bem feito”.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
Apoio à vacina aumenta e 85%
da população defende imunização
contra covid-19
São Paulo, 06 (AE) - Apenas 10% da população
ainda resiste à vacinação contra a covid-19, conforme
pesquisa realizada entre 1º e 3 de março pelo PoderData, divisão de estudos estatísticos do Poder360. Na
tomada anterior, entre 15 e 17 de fevereiro, 14% diziam
se recusar a vacinar. Na mesma comparação, o porcentual de pessoas que pretendia se vacinar aumentou
de 78% para 85%. O total de pessoas que não sabiam
responder à pergunta “Você pretende tomar alguma
das vacinas contra o coronavírus?” caiu de 8% para
5%, na mesma base comparativa.
A proporção de pessoas que adere ao programa
de imunização tem crescido a cada levantamento
realizado pelo Poder Data. Um mês antes da pesquisa
divulgada agora, apenas 71% declaravam intenção de
se imunizar, enquanto 21% rejeitavam a vacina. Para
esta última pesquisa, foram consideradas as respostas
de 2.500 pessoas, distribuídas em 509 municípios, das
27 unidades da federação. A margem de erro é de 2
pontos percentuais.
A evolução demonstrada nos últimos levantamentos
tem correlação direta com o aumento no número de
mortes no País em decorrência da covid-19. Na sextafeira, 1.760 vidas foram perdidas para a doença, o que
elevou a média móvel de sete dias a 1.423 mortes por
dia, conforme dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Há pacientes aguardando liberação de
leitos nas principais cidades brasileiras, e em mais de
10 estados o sistema de saúde está operando no limite.
Mais de mil esperam UTI em cinco estados.
A disposição em tomar qualquer uma das vacinas
atualmente oferecidas contra a covid-19 é 6 pontos
percentuais menor que a média nacional entre aqueles
que avaliam o presidente Jair Bolsonaro como “ótimo”
ou “bom”. Entre os que declaram rejeição ao presidente, 87% se vacinaria.

Ataque cibernético comandado
por hackers chineses atinge
clientes da Microsoft
Um ataque cibernético ao software de e-mail
Outlook da Microsoft atingiu dezenas de milhares de
empresas, escritórios do governo e escolas nos Estados
Unidos, de acordo com pessoas informadas sobre o
assunto.
Muitas das vítimas do ataque, que a Microsoft disse
ter sido executado por uma rede suspeita de hackers
chineses, parecem ser pequenas empresas e governos
estaduais e locais. As estimativas do total de vítimas
mundiais foram aproximadas e variaram amplamente
até ontem. Dezenas de milhares de clientes parecem
ter sido afetados, mas esse número pode ser superior
a 250 mil, segundo uma fonte.
Embora muitos dos afetados provavelmente tenham
pouco valor de inteligência devido aos alvos do ataque,
é provável que também tenham alvos de espionagem
de alto valor, disse uma das pessoas
Os hackers exploraram uma série de quatro falhas
no software Exchange da Microsoft para invadir contas
de e-mail e ler mensagens sem autorização, e para
instalar software não autorizado, disse a empresa.
Fonte: Dow Jones Newswires

Tribunal mantém absolvição
de deputado bolsonarista por
dossiê ‘antifascista’
A 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a sentença de primeira
instância que deu vitória ao deputado estadual paulista
Douglas Garcia (PTB) em um dos processos abertos
na esteira da divulgação do dossiê com informações
pessoais de opositores do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido). Por unanimidade, os desembargadores
decidiram, em julgamento virtual nesta sexta-feira, 5,
rejeitar o recurso de uma recepcionista que deu entrada na ação pedindo indenização por danos morais.
Ela alegou ter sido ‘exposta forma abusiva, grosseira e
hostil’ pelo deputado e acusava Garcia de ‘incitar seus
eleitores e simpatizantes ao ódio e perseguição contra
ela, valendo-se de seu cargo público para formar milícia
virtual para coleta de dados e propagar intolerância’.
Integrante da tropa de choque bolsonarista em São
Paulo, o parlamentar divulgou um vídeo (assista aqui)
nas redes sociais falando sobre um dossiê que reuniria
dados de manifestantes que teriam participado ou
defendido o ato autodenominado ‘antifascista’ contra
o governo federal na Avenida Paulista em maio do
ano passado. Embora tenha ostentado o documento
na gravação, o deputado nega que o dossiê tenha sido
criado ou disponibilizado por ele na internet.
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Pesquisa de preços de março aponta
grande aumento nos combustíveis
Umuarama - O Procon
Umuarama divulgou nesta
sexta-feira, 5, a pesquisa
mensal da variação nos
preços dos produtos que
compõem a cesta básica
(marcas líderes e mais
baratas), do gás de cozinha
e dos combustíveis automotivos. O levantamento
revelou grande aumento
no preço dos combustíveis.
A maior alta foi notada
no diesel S10 (16,8%),
seguida pelo diesel comum (16,1%) e pelo etanol (15,8%). A gasolina
comum subiu 12,1% e a
aditivada 12%.
Por conta da discrepância de valores, os donos de
veículos devem pesquisar
antes de abastecer. Os extremos da tabela apontam
gasolina comum variando
de R$ 5,12 a R$ 5,49 (diferença de 5,3%) e o etanol
foi encontrado por R$ 3,70
a até R$ 4,40 (variação de
9,7%).
O diesel foi o que mais
variou: 19,7%, com o litro
sendo encontrado de R$
3,75 a R$ 4,49 – no diesel
S10 a variação também foi
grande, de R$ 3,85 a até
R$ 4,54 (17,9%). Encher
um tanque de 100 litros
pode custar R$ 375,00
no posto mais barato e R$
449,00 no mais caro, uma
economia de R$ 74,00.
Atento à alta dos combustíveis, o Procon Municipal notificou os postos
da cidade nesta última
semana para apresentarem documentos e notas.
“Estamos realizando uma
investigação preliminar
para averiguar se os reajustes repassados pela Petrobras foram aplicados de
forma imediata, mesmo a

estoques de combustíveis
adquiridos antes do reajuste. A comercialização
ao consumidor final do
combustível de estoque
com aplicação imediata do
reajuste caracteriza prática
abusiva, passível de sanção
administrativa”, explica o
secretário de Proteção e
Defesa ao Consumidor e
coordenador do Procon,
João Paulo Souza Oliveira.
Importante destacar
que o decreto federal
10.638/21 zerou a incidência de PIS/Cofins sobre o
óleo diesel, pelo período de
dois meses (março e abril)
e no caso do gás de cozinha para uso residencial,
a redução é permanente.
“Portanto, o consumidor
deve se atentar ao comprar
tais produtos e verificar,
na nota fiscal, se houve
a cobrança desses tributos federais. Verificada a
cobrança o consumidor
deve procurar o Procon
Municipal e formalizar
reclamação para restituição do valor pago indevidamente, bem como para
instaurarmos processo
administrativo contra o
fornecedor”, alertou João
Paulo.
GÁS E CESTA BÁSICA
O gás GLP teve uma
variação positiva de 1,56%,
com o preço médio do
botijão de 13 quilos aumentando de R$ 90,94 em
fevereiro para R$ 92,36 no
levantamento de preços
realizado junto aos distribuidores, no último dia 4.
O preço mais em conta
apurado foi R$ 88,00 e o
mais caro foi R$ 95,00.
Na cesta básica, houve
pequenas variações. O levantamento de preços das

Denúncias podem ser encaminhadas ao Procon de Umuarama

marcas líderes de mercado
– com produtos adequados
para uma família de quatro
pessoas – apontou aumento de 1%, passando de R$
833,96 para R$ 839,74.
A lista é composta por
nove produtos de higiene
e limpeza e 25 itens de
alimentação (cereais, massas, lácteos, ovos, carnes,
frutas e verduras).
Houve variações expressivas nos preços da salsicha (aumento de 18%),
ovos brancos (14%), margarina e cebola (13%), farinha de mandioca (11%)
e café em pó (10%), bem

SERVIÇO
O Procon atende das 9h às 16h,
mediante agendamento prévio e em
casos urgentes. Recomenda-se que
somente uma pessoa compareça
ao órgão. Para os idosos (grupo de
risco para Covid-19), a orientação é
nomear um procurador para representá-lo no atendimento. Para todos
como queda nos preços
da batata (-35%), banana (-24%) e do tomate
(-23%).
A cesta básica de produtos mais populares teve

os consumidores, a dica é priorizar a
reclamação online pelo canal www.
consumidor.gov.br. As restrições são
medidas de segurança para combater a pandemia de coronavírus.
O Procon Umuarama fica na Av.
Presidente Castelo Branco, 3871, e
o telefone é (44) 3621-5600

redução de 0,53%, passando de R$ 674,36 para
R$ 670,76, puxada pela
queda nos preços da batata
(-46%), do tomate (-22%) e
do sabão em pó (-9%), que

neutralizaram altas significativas nos preços do creme
dental (35%), macarrão
e ovos brancos (16%), do
desodorante (13%) e da
linguiça fresca (11%).

Aumento da gasolina também
causa impacto no preço do etanol

BNDES firmou empréstimos
de R$ 283 Mi para fabricantes
de cloroquina em 2020

O consumidor, afetado
pelo preço da gasolina,
também está tendo dificuldades para recorrer ao
substituto imediato nos veículos com motor flex. Motivado por uma combinação
de entressafra e aumento
de demanda, o preço do
etanol hidratado acumula
aumento de 21,1% desde
janeiro, segundo a Agência Nacional do Petróleo
(ANP).
O preço médio do litro
do combustível saltou de
R$ 3,221 para R$ 3,901,
conforme o levantamento
semanal da ANP. Apesar de
ser mais cara que o etanol,
a gasolina comum subiu
menos: 14,6% de janeiro
a março. O preço médio
do litro da gasolina no país
passou de R$ 4,622 para
R$ 5,299.
No atacado, o aumento
é ainda maior. Segundo o
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), o etanol acumula
alta de 35% nas usinas do
Centro-Sul, a principal
região produtora do país.
Dependendo do modelo
do veículo, o etanol tornase vantajoso quando custa
até ou menos que 75% do
valor da gasolina. Segundo
o levantamento da ANP,
somente seis estados atingiram essa proporção na
primeira semana de março: Goiás (68,9%), Mato
Grosso (69,3%), Minas
Gerais (72,8%), Amazonas (74,4%), Mato Grosso
do Sul (74,7%) e Sergipe
(74,9%).

Rio (AE) - O Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) firmou,
em 2020, quatro empréstimos de R$ 283 milhões
para a Apsen e a EMS,
fabricantes de medicamento à base de hidrox i c l o ro q u i n a . E m b o r a
sua ineficácia tenha sido
comprovada em estudos
científicos, desde o ano
passado, o remédio é defendido pelo presidente
Jair Bolsonaro como alternativa no tratamento
à covid-19, o que impulsionou as vendas do
medicamento.
O remédio é tradicionalmente usado para o
tratamento de doenças
reumáticas e da malária.
No total, cinco farmacêuticas fabricam e vendem
no País remédios com hidroxicloroquina: Apsen,
EMS, Germed, Cristália e
a multinacional francesa
Sanofi-Aventis.
O BNDES, a Apsen e
a EMS informaram que
a contração dos empréstimos não tem qualquer
relação com a produção
de medicamentos a base
d e h i d ro x i c l o ro q u i n a .
em nota, o banco ressaltou que "todos os pleitos
financeiros são sempre
submetidos à exame técnico de equipe especializada, que considera
a viabilidade técnica,
financeira e jurídica dos
projetos, com base no
seu conhecimento sobre
o mercado, bem como da

Em alguns estados, o
preço do etanol quase se
iguala ao da gasolina. As
maiores proporções foram registradas no Amapá
(93,9%), Rio Grande do
Sul (91%), em Santa Catarina (85,9%) e no Pará
(83%).
Demanda e oferta
Mesmo com o etanol
sendo desvantajoso na
maioria dos estados, a demanda pelo substituto da
gasolina está aumentando.
De acordo com a edição
mais recente do Boletim de
Monitoramento Covid-19,
do Ministério de Minas
e Energia, o consumo de
gasolina em 2021, até 23 de
fevereiro, tinha caído 4,1%
em relação ao mesmo período do ano passado. Em

contrapartida, o consumo
de etanol hidratado subiu
6,1% na mesma comparação.
À demanda maior do
etanol, somam-se fatores
ligados à safra de canade-açúcar. A tradicional
entressafra, no início do
ano, encarece o etanol no
primeiro quadrimestre.
Neste ano, porém, a oferta
continuará baixa por mais
tempo.
Segundo a União da
Indústria da Cana-de
-Açúcar (Única), a safra
deste ano deve atrasar
por causa da estiagem no
segundo semestre do ano
passado no Centro-Sul.
Com menos chuva na
primavera, as plantações
de cana estão levando

mais tempo para se desenvolver, fazendo parte
das usinas adiar a colheita
que costuma ocorrer no
início de abril.
ETANOL DE MILHO
Durante a entressafra,
a produção de etanol de
milho costuma substituir
o combustível proveniente
da cana-de-açúcar. O ritmo, no entanto, é insuficiente para repor a oferta.
Até a metade de fevereiro,
conforme o levantamento
mais recente da Única, a
produção de etanol acumulava 29,68 bilhões de litros,
queda de 8,54% sobre os
32,45 bilhões de litros obtidos no mesmo período
na safra 2019/2020. (Da
Agência Brasil)

consequente aprovação
do colegiado competente,
em linha com a governança interna do BNDES".
As operações contratadas pela Apsen foram
reveladas em reportagem
da Folha de S.Paulo, publicada na quinta-feira, 4.
Três dos empréstimos
- um para a Apsen, de
R$ 94,9 milhões, e dois
para a EMS, de R$ 81,4
milhões e de R$ 47,8 milhões - foram contratados
em fevereiro do ano passado, quando a covid-19
já era uma preocupação
mundial, mas ainda não
havia chegado ao País
Segundo o BNDES, esses
três financiamentos foram pedidos e aprovados
em 2019.
No caso da EMS, o
empréstimo de R$ 47,8
milhões foi destinado
para construção de uma
nova fábrica de medicamentos oncológicos. Já
o financiamento de R$
81,4 milhões foi destinado para a ampliação
das linhas de produção
de medicamentos, de
embalagens e para o almoxarifado do complexo
industrial da empresa em
Hortolândia (SP).
Conforme a EMS, o
crédito não teve "relação
com a produção de sulfato
de hidroxicloroquina". A
empresa produz a versão
genérica do medicamento. Questionada, a EMS
não informou qual foi a
participação do remédio
na receita total de 2020.
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IDIA DA MULHER

A glória da umuaramense que é um
exemplo de brasileira e guerreira
Umuarama - Maria da
Glória Souza é uma mulher
que ficou viúva ainda na
juventude e teve que literalmente arregaçar as mangas
para ela e os dois filhos
pequenos sobreviverem. A
profissão: ajudar a cuidar
da saúde de outras pessoas,
na maioria desconhecidos.
Aos 58 anos, a técnica de
enfermagem por formação
e auxiliar por profissão foi
a primeira umuaramense
a ser imunizada contra o
coronavírus no último dia
19 de janeiro. “Me senti
honrada”, afirma ao relembrar o momento. A escolha
foi por ser a servidora mais
antiga em atividade.
Este ano, Maria da Glória, ou a Glorinha, como é
carinhosamente chamada
pelos colegas de trabalho
é a personagem escolhida
pelo Jornal Umuarama
Ilustrado este ano para homenagear todas as mulheres pelo Dia Internacional
da Mulher, celebrado nesta
segunda-feira (8).

Maria da Glória Souza criou os filhos sozinha como tantas
outras brasileiras que são chefe de família

Desde o ano 2000, quando passou em terceiro lugar
no concurso para auxiliar
de enfermagem, Glorinha
atende da Unidade Básica

de Saúde do Ouro Branco
e há cerca de três anos
se dedica a vacinação de
crianças e adultos que precisam da imunização.

A auxiliar de enfermagem atua há mais de 20 anos na
mesma UBS de saúde

Desta forma, criou os
filhos, o arquiteto Silvano,
de 39 e o autônomo Sérgio,
de 37 anos, e nem considera
parar de trabalhar. “Eu

Afazeres domésticos e falta de creches
A presença de crianças nos lares brasileiros
reduz significativamente
a participação da mulher
no mercado de trabalho,
segundo IBGE. A situação é um indicativo da
necessidade de políticas
públicas voltadas para
a ampliação do número
de vagas em creches no
País.
“Existe uma relação
entre uma menor participação das mulheres no
mercado de trabalho e
uma maior participação
das mulheres no trabalho menos produtivo, os
afazeres domésticos e
cuidados de pessoas”,
apontou André Geraldo
de Moraes Simões, pesquisador do IBGE.
Entre as mulheres de

25 a 49 anos de idade
com crianças com até 3
anos de idade vivendo
na mesma casa, apenas
54,6% estavam ocupadas
em 2019. Entre as que
não viviam com crianças
pequenas, 67,2% delas
trabalhavam.
“Isso está relacionado a políticas públicas,
políticas de expansão
de creches, para que
essas crianças possam ir
para a creche”, defendeu
Simões.
A situação é mais grave entre as mulheres
negras: apenas 49,7%
das mulheres pretas ou
pardas com crianças de
até três anos de idade em
casa estavam trabalhando, enquanto que essa
proporção subia a 62,6%

entre as mulheres brancas. Se consideradas
mulheres sem crianças
pequenas em casa, 63,0%
nas negras trabalhavam,
enquanto essa fatia subia
a 72,8% entre as brancas
A diferença entre
as mulheres negras e
brancas estaria ligada à
renda e à falta de acesso a creches públicas.
As mulheres com renda
mais elevada tendem a
terceirizar os afazeres
domésticos e cuidados
de parentes, contratando
profissionais ou pagando
creches privadas, enquanto que as negras são
mais sobrecarregadas
com esse tipo de trabalho
doméstico na própria
casa, explicou o pesquisador Simões.

Entre os homens de 25
a 49 anos com crianças
até 3 anos de vida em
casa, 89,2% trabalhavam
fora de casa. Entre os que
não viviam com crianças
pequenas, 83,4% trabalhavam.
Em 2019, as mulheres
dedicaram 21,4 horas semanais aos cuidados de
pessoas ou afazeres domésticos, quase o dobro
de tempo que os homens,
que despendiam apenas
11,0 horas semanais com
esse tipo de trabalho não
remunerado.
As mulheres pretas
ou pardas gastavam 22,0
horas semanais envolvidas com os cuidados de
pessoas e os afazeres domésticos, ante 20,7 horas
para mulheres brancas.

8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
– CMDM – de Umuarama, no Dia Internacional
da Mulher, homenageia a luta histórica das
mulheres e traz à tona reflexões a respeito de
toda a desigualdade e as várias violências que
as mulheres sofrem.
A ONU (Organização das Nações Unidas)
declarou o ano de 1975 como o “Ano Internacional da Mulher” para lembrar suas conquistas políticas e sociais. Foi a partir desse
ano que o 8 de março foi oficializado como dia
Internacional da Mulher. Essa data simboliza
a luta histórica das mulheres para terem suas
condições equiparadas às dos homens, por
meio de manifestações, greves, comitês, etc.
A idéia do Dia Internacional da Mulher
começou a se formar no início do século XX,
quando mulheres do mundo todo passaram
a reivindicar por melhores condições de trabalho, como jornada de 8 horas, abolição do
trabalho noturno, regularização de seus cargos
e aumento de salário. Ainda hoje, estudos
comprovam que a desigualdade no mercado
de trabalho é gritante.
A presença de mulheres neste cenário é
significativamente menor. As mulheres ainda
sofrem prejuízos no mercado de trabalho por
engravidarem. Em pleno século XXI, existem
aqueles que defendem que mulheres devem
ganhar menos, simplesmente por poderem
engravidar. Isso, inclusive, é uma realidade no
Brasil, pois as mulheres recebem em média

20% menos que os homens, para desempenhar o mesmo cargo.
As mulheres, no entanto, não têm a sua
vida prejudicada somente no mercado de trabalho, uma vez que a violência de gênero, o
abandono que muitas sofrem de seu parceiro
durante a gravidez, o feminicídio, o aborto e
os assédios são realidades cotidianas sofridas por muitas.
O Dia Internacional da Mulher não é um dia
voltado simplesmente a homenagens triviais
às mulheres, mas diz respeito a um convite à
reflexão referente a como a nossa sociedade
as trata. Essa reflexão vale tanto para o campo
do convívio afetivo, familiar e social quanto
para as questões relacionadas ao mercado de
trabalho, já que mesmo passado décadas de
protestos das mulheres e de celebração do 8
de março, a evolução ainda foi muito pequena.
O CMDM reforça que este é um momento de
união, de combater o silenciamento que existe
e que normaliza a desigualdade e as violências sofridas pelas mulheres, um momento de
repensar atitudes na busca de uma sociedade
igualitária. MULHERES, como bem disse Simone de Beauvouir: “Que nada nos limite. Que
nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a
liberdade seja nossa própria substância”.
Atenciosamente,
Jôze Kelly Fator Presidente do CMDM –
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

adoro o que eu faço. Sinto
muito prazer e satisfação
no meu trabalho”, afirma.
Mas essa conquista não
foi fácil. Como milhares de

outras brasileiras, casou
muito cedo, aos 15 anos
e foi morar em Ji-Paraná, interior de Rondônia,
onde os filhos nasceram e
onde viveu até ficar viúva
aos 28 anos. Na época era
servidora estadual como
professora primária.
Mas a saudade da família a fez percorrer o
caminho contrário e em
Assis Chateaubriand, onde
a mãe e irmãos moravam,
fez morada e foi ali que
prestou novo concurso para
auxiliar de enfermagem
no Município e atuou por
quase 10 anos.
A nova mudança aconteceu quando o filho mais velho veio estudar em Umuarama. “Aqui por causa da
universidade tinha mais
oportunidades para ele.
Ficou um tempo morando
com um tio e sempre insistia para eu vir. Quando teve
um concurso da Prefeitura
de Umuarama fiz e passei
em terceiro lugar e estou
até hoje”, relata.

Mulheres são mais instruídas,
mas ocupam apenas 37,4%
dos cargos gerenciais
Embora mais instruídas
que os homens, as mulheres
ainda têm dificuldades de
acessar cargos de chefia
e gerência no mercado de
trabalho. No Brasil, apenas
37,4% dos cargos gerenciais
existentes em 2019 eram
ocupados por mulheres,
segundo os dados do levantamento Estatísticas de
Gênero: indicadores sociais
das mulheres no Brasil,
divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Desigualdade
A desigualdade era ainda mais elevada entre os
20% dos trabalhadores com
os maiores salários. Nessa
faixa de renda, as mulheres
eram apenas 22,3% dos ocupados, enquanto os homens
respondiam pelos demais
77,3%.
Segundo o IBGE, o dado
revela que as mulheres
estão ainda mais sub-representadas em cargos gerenciais mais bem remunerados e com potencialmente
mais responsabilidades. Em
2019, as mulheres receberam 77,7% do rendimento
dos homens.
“As mulheres são mais
instruídas que os homens.
Então a menor inserção no
mercado de trabalho não
se deve à instrução, porque
é justamente o contrário”,
disse Bruno Mandelli Perez,
pesquisador do IBGE.
Mais instruídas
Entre a população com
25 anos ou mais de idade, 40,4% dos homens não
tinham instrução ou não
concluíram o ensino fundamental. Essa proporção foi
menor entre as mulheres,
37,1%. Por outro lado, 19,4%
da população feminina com
25 anos ou mais já tinha
concluído o ensino superior,
contra uma fatia de 15,1%
entre os homens.
A única faixa etária em
que havia mais homens com
ensino superior do que mulheres é a mais avançada,
de 65 anos ou mais, reflexo
da dificuldade da inserção
do acesso feminino a instituições de curso superior
décadas atrás.
A taxa ajustada de fre-

quência escolar líquida - que
mostra a quantidade de
pessoas que frequenta ou
já concluiu o nível de ensino
adequado à faixa etária mostra que as crianças de
ambos os sexos iniciam o
ensino fundamental em proporção semelhante, 95,8%
deles na idade correta para
sua etapa escolar.
Vida escolar
No entanto, os rapazes
vão acumulando atrasos
ao longo da vida escolar.
Nos anos finais do ensino fundamental, a taxa de
frequência escolar líquida
das mulheres era de 89,3%,
enquanto a dos homens caía
a 85,8%. No ensino médio,
elas tinham taxa de 89,3%,
contra um resultado deles
de 66,7%. No ensino superior, 29,7% delas cumpriam
essa etapa de instrução
na idade adequada, contra
21,5% deles.
O resultado, porém, é
bastante desigual quando
considerada a cor ou raça
do estudante. As mulheres
pretas ou pardas entre 18 e
24 anos apresentavam uma
taxa ajustada de frequência
líquida ao ensino superior
de 22,3%, quase metade dos
40,9% registrados entre as
brancas, além de inferior
também à taxa verificada
entre os homens brancos, de
30,5%. A menor taxa ajustada de frequência escolar
líquida foi a dos homens
pretos ou pardos: 15,7%.
Há também barreiras
em determinadas áreas do
conhecimento, especialmente no acesso às ciências
exatas e de produção. As
mulheres correspondiam a
apenas 13,3% das matrículas
nos cursos presenciais de
graduação na área de Computação e Tecnologias da
Informação e Comunicação
e 21,6% na área de Engenharia e profissões correlatas.
Por outro lado, na área de
bem-estar, que inclui cursos
ligados ao cuidado, como
Serviço social, a participação feminina nas matrículas
foi de 88,3% em 2019.
Embora mais escolarizadas, as mulheres ainda
são minoria entre os professores de nível superior de
ensino, apenas 46,8% deles.
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Mato alto gera insegurança, proliferação de
animais peçonhentos e mosquito da dengue
Umuarama - Com o
calor e a chuva do mês
de janeiro e fevereiro o
mato dos terrenos vazios
em bairros de Umuarama
cresceu e começou a gerar problemas para quem
mora próximo. Além de gerar a insegurança, a falta
de roçada nos lotes também aumenta a incidência
de animais peçonhentos
nas casas vizinhas e a
proliferação do mosquito
da dengue.
Conforme artigo 16
do Código de Postura de
Umuarama, os proprietários, inquilinos ou outros
ocupantes de imóveis são
obrigados a conservar em
perfeito estado de asseio
os seus quintais, pátios, terrenos e edificações. O texto
ainda enfatiza, que não é
permitida a existência de
terrenos cobertos de mato,
pantanosos, com água estagnada ou servindo como
depósito de lixo dentro dos
limites do Município.
Mesmo com a legislação
não é isso que se vê na cidade, principalmente nos
bairros novos onde existe
uma boa quantidade de
imóveis sem edificação.
O mato alto preocupa os
moradores, pois a cidade
a cada dia registra novos
casos de dengue e do escorpião amarelo.
QUEIMADAS E LIXO
Outros problemas registrados pelos moradores
dos bairros é a queimada

do mato e o lixo jogado nos
terrenos vazios. Alguns
umuaramenses alegam
que os proprietários de
terreno estão colocando veneno no mato para
secar e em seguida colocam fogo. A prática é
proibida em Umuarama,
mas as queimadas são
constantes.
Segundo o morador da
rua Bruno Cavalcante, no
Parque Interlagos, Paulo
dos Santos, com as chuvas e o sol quente dos
últimos dias o volume de
mosquitos transmissores
da dengue, chikungunya
e zika aumentou consideravelmente. Na rua do
umuaramense o número de
terrenos vazios é grande e
quase todos com mato alto.
No parque da Gávea,
um terreno na esquina da
rua Dracena, com a avenida Valdomiro Ferreira,
o mato já ultrapassou a
altura da iluminação pública instalada no poste
de energia.
Segundo a assessoria
de imprensa da Prefeitura
de Umuarama, os pedidos
de roçada se multiplicam.
Conforme nota, os fiscais
notificam o dono do terreno, o qual tem 30 dias para
realizar o trabalho. Uma
dificuldade do município
é achar os donos de terrenos que residem em outras
localidades.
Multa e limpeza
Constatada a infração

Código de Postura não permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos,
com água estagnada ou servindo como depósito de lixo

em terrenos vazios, o
C ó d i g o d e Po s t u r a d o
Município diz que será
aplicada a multa de R$
500,00. Se recolhida no
prazo de 30 dias, após a
notificação, o valor será
reduzido em 50%.
Não atendida a notificação, a Prefeitura
executará os serviços de
roçagem ou limpeza do

terreno, cobrando, além
da multa o valor de R$
1,00 por metro quadrado
do terreno; recolhimento
de entulho sai por R$
250,00 cada viagem de caminhão ou trator; operação com pá carregadeira
custa R$ 275,00 por hora/
máquina. Na prática, custa menos ao bolso fazer a
manutenção correta.

DENÚNCIA
Uma novidade para os umuaramenses realizarem a denúncia de terrenos com mato alto
é pelo WhatsApp (44) 98457-1249. O canal é
diretamente ligado á fiscalização de postura do
município e serve para também para denúncia
de lixo acumulado em quintais de vizinhos, resíduos de construção alocados de forma errada
e criadouros em terrenos baldios.
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Com busca ativa, Umuarama oferece assistência
em saúde para gestantes em situação de rua
Umuarama - Atentas
às condições das mulheres grávidas que vivem
em situação de rua no
município, equipes das
secretarias municipais
de Saúde e de Assistência Social, por meio do
Centro Pop, se uniram
para oferecer orientação,
acompanhamento médico
e planejamento familiar
nesse período tão importante da vida das pessoas.
Enquanto o Centro
Pop realiza as abordagens e o convencimento
para que elas aceitem
a assistência em saúde,
o Centro de Referência
em Atenção Materna e
Infantil (CRMI) oferece
as consultas médicas e
encaminhamento a serviços especializados, como
saúde mental e segurança nutricional. Apesar
de recente, a parceria já
começa a dar resultados.
As abordagens são realizadas semanalmente, às
quartas-feiras, nos pontos
em que a equipe do Centro Pop tem conhecimento sobre a permanência de
mulheres em situação de
rua – como a Estação Rodoviária, Praça da Bíblia
e imediações, bem como
outras praças –, com o
apoio da assistente social
Caroline Bagli, da Secretaria Municipal de Saúde,
que orienta os agentes
sobre como realizar o
trabalho e os acompanha.
Geﬆantes
No ano passado, o Centro Pop acompanhou seis
gestantes nesta condição.
“Foi uma novidade para
todos. Nunca tínhamos
tantas grávidas vivendo em situação de rua

A atenção inclui saúde mental, com acompanhamento psicológico, realização de exames, teﬆes rápidos para infecções
sexualmente transmissíveis e tratamento de eventuais patologias

em Umuarama. Os casos
eram esporádicos e raros.
A partir daí, vimos que era
necessário acompanhar
melhor essa situação e
buscamos o apoio da Saúde”, explicou o coordenador do Centro Pop, Roger
Bruno Brambila Giopato,
que participa das abordagens com a psicóloga
da instituição, Francielle
Nelli Palma.
Equipe multidiscipli-

nar
A partir da constatação, e com o apoio das
secretárias municipais de
Assistência Social, Izamara Amado de Moura, e da
Saúde, Cecília Cividini,
o Centro Pop entrou em
contato com a coordenadora do CRMI, enfermeira Michele Siqueira
Fazoli, e a coordenadora
de Saúde Mental do município, Cátia Faquinete,
para iniciar o trabalho.

A médica ginecologista
Ceres Giacometti abraçou
a ideia e também passou a
acompanhar as gestantes,
além de realizar preventivos do câncer e orientar
sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos, para evitar novas
gestações.
Atendimento
A atenção inclui saúde
mental, com acompanhamento psicológico quando

necessário, realização de
exames, testes rápidos
para infecções sexualmente transmissíveis e
tratamento de eventuais
patologias.
“Estamos iniciando o
projeto, aprendendo com
a situação, mas já ofertando assistência a cerca de
12 mulheres – algumas
com gravidez de risco,
devido ao vício em drogas
e álcool, desnutrição e
condições precárias pela

vida na rua”, lembra a psicóloga Francielle Palma.
Algumas delas já aceitaram tratamento e iniciaram as consultas de
pré-natal com a médica Ceres Giacometti. O
atendimento é semanal,
no CRMI, ou quando a
gestante sente a necessidade.
“Temos mulheres que
já tiveram cinco, às vezes
seis gestações, e continuam em situação de
rua, praticamente sem
vínculos familiares. Por
isso é importante oferecer
o planejamento familiar,
opções de métodos contraceptivos disponíveis no
Sistema Único de Saúde
e manter o acompanhamento”, reforçou a médica.
Outro objetivo é formalizar a ação como um
programa, sistematizar a
busca ativa dessas gestantes e oferecer um
atendimento ágil, sem
‘espera’, pois algumas
mulheres não costumam
demonstrar paciência ou
compromisso.
Elas precisam ser atendidas no dia na abordagem, quando aceitam realizar a consulta médica.
A parceria também inclui
laboratório, para realização rápida dos exames,
a Farmácia Central para
dispensar a medicação
receitada e o Ambulatório
de Infectologia, para os
testes rápidos. “Nossa expectativa é que até cirurgias de laqueadura, quando aceitas pelas pacientes
e se enquadrarem nos
critérios, também possam
ser encaminhadas”, completou a psicóloga Cátia
Faquinete.

Idoso é agredido durante assalto em Umuarama. Ladrão foi preso
Um homem de 73 anos
foi agredido na noite de
sexta-feira (5), durante o
assalto a sua mercearia na
avenida Presidente Castelo
Branco, Zona Seis, em
Umuarama, segundo a Po-

lícia Militar. O ladrão, após
o roubo, acabou detido pela
PM e afirmou que cometeu
o crime para pagar uma
dívida.
Segundo a PM a vítima
relatou que era por volta

das 20h30 quando o criminoso entrou na mercearia
armado com uma pistola.
Na ação o ladrão ainda
agrediu a vítima, a enforcando e jogando ao chão,
roubando R$ 900 que esta-

va no caixa e fugindo a pé.
Após analisar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento
os policiais conseguiram
encontrar o suspeito, um
homem de 40 anos, pró-

ximo ao terminal urbano.
Ao perceber que iria ser
abordado empreendeu
fuga sendo alcançado e
abordado, onde confessou que cometeu o crime
para pagar uma dívida. Na

sequência levou os policiais até um local onde foi
localizado um simulacro
de pistola usada no roubo
bem como suas vestes
utilizadas no momento do
crime.

O PAPEL E o meio ambiente
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A indústria de celulose retém, em seus
produtos, apenas 0,3% da água
utilizada. Do restante, 80% retorna à
fonte de onde foi captada, dentro dos
padrões legais de qualidade.
Fonte: Relatório Ibá, 2020.
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A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides.
Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na
Europa em 2008 por membros das indústrias de base florestal, celulose,
papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante
iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do papel,
da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece
equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desses
recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas
cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são
recicláveis e biodegradáveis.

Apoio:

LOVE

PAPER
www.lovepaper.org.br

www.twosides.org.br

E do associado:
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Negociação entre empresa e produtores de
frango de Umuarama e região continua
Umuarama - Mais uma
rodada de negociações foi
realizada entre a Plusval
e a Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da
Integração de Umuarama
(Cadec), que representa
os produtores integrados
que fornecem os frangos
para abate na unidade. As
reuniões estão sendo realizado para buscar melhores
preços aos produtores.
As negociações iniciaram devida a movimentação dos avicultores, visando melhorias no preço
pago pelo frango. Segundo
os integrados, com a alta
sistemática da energia,
combustíveis e insumos
a produção das aves acabou ficando inviável em
relação ao custo e lucro.
Hoje os produtores pedem
aumento acima de R$ 1,00
por frango, caso contrário
muitos proprietários da
região de Umuarama iriam
à falência.
Segundo dados, o custo
de produção apresentado

pela empresa e pelos produtores, inclusive da Cadec,
fica em aproximadamente
R$ 0,85 por ave, sendo que
o pagamento atual médio
feito pela Plusval é de R$
0,90 por ave, após reajuste
feito em setembro de 2020.
Em nota emitida pela assessoria da integradora, a
empresa tem feito esforço
para repassar de forma gradual mais um reajuste para
os integrados, até chegar a
R$1,00 por ave, o que deve
acontecer até setembro deste
ano, ou seja, R$ 0,15 acima do
custo dos produtores, somando em um ano, um reajuste
total de 17%.
A nota da Plusval ainda
ressalta que um trabalho foi
feito e discutido para encontrar a melhor proposta que
atendesse a necessidade
dos produtores e também
da empresa, pois a intenção
é continuar agregando e
contribuindo para o crescimento dos integrados.
Plusval
A Plusval iniciou as ati-

Segundo os avicultores, com a alta siﬆemática da energia, combuﬆíveis e insumos a produção das aves acabou ficando
inviável

vidades em julho de 2020,
no meio da pandemia da
covid-19, e mesmo com as
dificuldades enfrentadas
por causa da atual situação
econômica do país, segue
com o propósito de trazer
crescimento para toda a re-

gião Noroeste. Atualmente
a empresa conta com 1.100
colaboradores e mais de
100 produtores integrados,
sendo que vários investimentos já foram realizados
em Umuarama e região.
Ainda em nota, a em-

presa ressaltou que está
sempre aberta para as negociações e não está medindo esforços para tentar dar
o suporte necessário aos
produtores, mesmo com o
alto preço dos insumos e
retração das vendas por

causa da pandemia. A Plusval segue com o objetivo de
manter a parceria com os
integrados e dar continuidade no trabalho que vem
desenvolvendo, gerando
empregos e movimentando
a economia da região.

Preço do ovo aumenta em fevereiro para produtor, atacado e varejo
O preço dos ovos apresentou expressivas altas em
todos os níveis do mercado
paranaense em fevereiro:
produtor, atacado e varejo.
A análise sobre os fatores
que contribuíram para que
isso ocorresse é um dos
assuntos do Boletim de
Conjuntura Agropecuária,
elaborado pelo Departamento de Economia Rural,
da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento,
referente à semana de 27
de fevereiro a 05 de março.
Em relação ao preço
pago ao avicultor, o aumento foi de 6,6%, em comparação com janeiro de 2021.
No mês passado, a caixa do
tipo grande, com 30 dúzias,
foi vendida, em média, a
R$ 117,67. No atacado, o
reajuste verificado chegou
a 18,8% e a mesma caixa
teve preço de R$ 120,41. Já
no varejo, a dúzia atingiu
o valor de R$ 6,01, alta de
7,3% em relação a janeiro.
A escalada pode ser
justificada por alguns fato-

fevereiro de 2020, um avicultor precisava de 7,9
caixas de 30 dúzias de ovos
para adquirir uma tonelada
de milho. Em fevereiro deste ano, para ter a mesma
quantidade, ele precisa
investir 11,4 caixas de ovos,
um aumento de 44,3%. No
farelo de soja, a relação é
ainda mais forte. De 15,2
caixas necessárias para
uma tonelada do produto
em 2020, agora é preciso
26,8 caixas, aumento de
76,3%.

Em relação ao preço pago ao avicultor, o aumento foi de 6,6%, em comparação com janeiro
de 2021

res que se complementam.
Por ser um produto de bom
custo/benefício em relação
a outras proteínas de origem animal, o ovo foi muito
procurado. Assim, houve
redução na oferta que, normalmente, resulta em alta

de preço. Além disso, o
custo de produção de ovos
teve grande elevação desde
o ano passado, com repasse
de parte das despesas para
o valor do produto final. A
alimentação das aves foi
um dos custos que mais

pesaram, particularmente
o milho e o farelo de soja.
Com o dólar em alta, as
exportações se tornaram
altamente atrativas e a
escassez interna levou ao
aumento do preço.
Como comparativo, em

Agricultura prevê ano positivo para
os produtores paranaenses de maçã
Curitiba - Os produtores
paranaenses de maçã estão
na expectativa de uma boa
comercialização, com rentabilidade satisfatória, pelo segundo ano consecutivo. A expectativa é vender a caixa de 18
quilos da fruta entre R$ 50,00
e R$ 55,00 cada uma, quando
houver mais oferta. Hoje, por
exemplo, com menos oferta,
a caixa de maçã está sendo
comercializada em torno de
R$ 70,00 - a fruta já embalada
e classificada. Considerando
os custos, calculados entre
R$ 30,00 e R$ 35,00 a caixa, o
preço está atrativo.
Segundo o Departamento
de Economia Rural (Deral),
da Secretaria da Agricultura
e Abastecimento, o Paraná é
o terceiro produtor nacional
de maçã, com destaque para
o cultivo da variedade precoce
Eva, desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural
do Paraná –Iapar-Emater
(IDR-Paraná). Essa variedade
é mais cultivada na Região
Metropolitana de Curitiba - na
capital e na Lapa, Porto Amazonas e Campo do Tenente.
Também são destaques as
variedades Gala e Fuji, mais

Neﬆe ano de 2021, a safra de maçã no Paraná deve superar 32 mil toneladas
cultivadas nas regiões de Palmas e Guarapuava, grandes
produtoras.
Neste ano de 2021, a safra
de maçã no Paraná deve superar 32 mil toneladas, o que
representa uma oferta ajustada ao consumo, por isso o
preço melhor para o produtor.
Desse total, 14 mil toneladas
são da variedade Eva e 5 mil
toneladas da variedade Gala.
Na RMC, os produtores ficaram satisfeitos com produção
deste ano e com a média de

preços alcançados. A exceção
é para a Lapa, que sofreu
com a geada ocorrida em 22
de agosto. Os produtores perderam metade da safra e não
conseguiram realizar a venda
que esperavam, informou o
produtor Odair Pangracio.
Outras 13 mil toneladas
serão colhidas nas regiões
de Palmas e Guarapuava,
praticamente repetindo o volume colhido no ano passado.
Nessas duas regiões o cultivo
de maçã se dá em torno de 420

mil hectares, ocupados por
cerca de 15 produtores.
Segundo Ivanir Leopoldo
Dalanhol, que é diretor técnico
e de qualidade da Associação
Brasileira dos Produtores de
Maçã, produtor e também assessor técnico de empresa de
assistência técnica no Paraná,
a colheita de maça na região
Sul do Estado já começou.
Devem ser colhidas 7.500
toneladas da variedade Gala e
5.100 toneladas da variedade
Fuji, até o mês de abril.

MANDIOCA E FEIJÃO
O boletim retrata, ainda,
que fevereiro foi benéfico
para os produtores de mandioca. O clima mais seco
possibilitou os trabalhos
de campo e a colheita teve
início. A oferta do produto
nas indústrias já começa a
refletir em gradativa queda
nos preços tanto ao produtor quanto nos demais segmentos de comercialização.
O Paraná é o Estado que
tem fornecido, até agora, a

maior quantidade de feijão
tipo cores para o País. É seguido por São Paulo, Minas
Gerais e Goiás. A primeira
safra está colhida e cerca
de 70%, comercializada.
A segunda safra está com
a semeadura avançando,
favorecida pela melhora no
balanço hídrico.
MILHO E SOJA
Em relação ao milho, o
documento do Deral aponta
um avanço consistente no
plantio da segunda safra,
ainda que bastante abaixo
do ideal para o período. Da
primeira safra, a colheita
também se intensificou e
deve atingir 50% na próxima semana. Com melhores
condições climáticas, os
sojicultores paranaenses
reforçaram a colheita e
já tiraram do campo pelo
menos 23% da produção
do ciclo 2020/21. O volume ainda é bem inferior à
média colhida nas últimas
três safras, neste mesmo
período, que era de 40%.
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Palmeiras e Grêmio decidem quem é mais
“copeiro” e brigam por R$ 54 milhões
São Paulo (AE) - O
último jogo da longa e
tumultuada temporada
2020 do futebol nacional
será neste domingo, às
18h, com a definição do
título da Copa do Brasil
entre dois dos times mais
"copeiros" do País. O Palmeiras recebe o Grêmio
no Allianz Parque após
ter vencido por 1 a 0 em
Porto Alegre, mas ciente
de que quando se trata
desse tipo de confronto,
não há favorito.
As duas equipes têm
demonstrado recentemente o quanto são fortes
em momentos decisivos.
Nas duas principais competições em mata-mata
do calendário (a Copa do
Brasil e a Libertadores),
nos últimos anos sempre
Palmeiras e Grêmio estiveram nas fases decisivas.
De 2017 para cá, pelo
menos um dos dois estavam nas semifinais desses
torneios.
Para ser campeão, o
time da casa joga por um
empate. Se perder por um
gol de diferença, a disputa
vai para os pênaltis. Nesta
temporada as duas equipes tiveram confrontos
equilibrados e, em três
compromissos, foram dois
empates pelo Brasileirão
por 1 a 1 e, no outro, vitória
palmeirense no jogo de ida
da final em Porto Alegre.
A experiência de serem
times que rotineiramente
disputam títulos deixa
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Palmeiras recebe o Grêmio para a decisão que deve ser um grande jogo neste domingo

mesmo placar do domingo
passado (1 a 0) não foi suficiente e a equipe acabou
eliminada das quartas de
final em pleno Pacaembu.
O Grêmio pode se tornar o maior campeão da
Copa do Brasil ao lado
do Cruzeiro se superar
o Palmeiras e confirmar
a sexta conquista. Para
ter mais tranquilidade
na final, a diretoria renovou o contrato do técnico
Renato Gaúcho por mais
uma temporada. O acordo
anterior terminava neste domingo. Uma outra
medida mexeu até com a
logística da equipe.
Na quinta-feira, o Grêmio deixou Porto Alegre
e ficou concentrado em
Atibaia, no interior de São

lições para ambos. O Palmeiras não se considera
favorito pela vitória fora
de casa e tem vivo na memória o sufoco enfrentado
contra o River Plate, pela
Libertadores. A vitória por
3 a 0 na Argentina quase
virou fracasso na volta,
quando perdeu por 2 a 0.
"Último jogo da temporada, a gente sabe que
vai ser muito difícil, haja
vista o que aconteceu em
outras ocasiões nas quais
saímos vencedores do primeiro jogo e todo mundo
sabe o que aconteceu no
segundo", comentou o
volante Felipe Melo.
Outra lembrança para
o time alviverde é a Libertadores de 2019. A vitória
na Arena do Grêmio pelo
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Paulo. A medida foi para
manter o elenco focado
na decisão e evitar que
os jogadores pudessem
se contaminar com a covid-19 no deslocamento
para casa ou no convívio
com familiares. Toda a
delegação passou os dias
fechada em um resort.
Para o time gaúcho, o
objetivo extra do título é
garantir vaga na fase de
grupos da Libertadores e
conseguir um calendário
mais tranquilo. Se for
vice, o Grêmio já terá
compromisso no meio
de semana contra o Ayacucho, do Peru, em Porto
Alegre. Ainda seria necessário jogar a partida de
volta e mais outros dois
compromissos da fase

Os maiores favoritos a heróis nesta final têm
um passado ligado ao adversário. O gremista
Diego Souza teve passagem pelo Palmeiras
de 2008 a 2010 e foi campeão paulista. No
Brasileirão deste ano, ele anotou o gol do
time gaúcho no empate por 1 a 1 no Allianz
Parque. A passagem dele pelo time alviverde
teve início após um bom período no Grêmio
em 2007, quando o clube foi vice-campeão
da Libertadores. Do lado palmeirense, Luiz
Adriano nunca defendeu o Grêmio, mas tem
uma grande rivalidade com o clube. O jogador
foi revelado no Inter e começou a despontar
na carreira em 2006, no Campeonato Brasileiro Sub-20. A final teve um Gre-Nal e o time
colorado ganhou por 4 a 0, com dois gols dele.
Quando chegou ao Palmeiras, após passagem
pela Rússia, Luiz Adriano marcou o primeiro
gol no novo clube em uma partida justamente
diante do Grêmio, em 2019.
preliminar seguinte para
chegar à etapa de grupos.
O título da Copa do
Brasil é um atalho imenso
e garante a comodidade
de só estrear no torneio
em abril. O Palmeiras
está garantido na fase
de grupos por ser o atual
campeão continental.
Quem está interessado
na final é o Fluminense.
A equipe carioca vai jogar
a Libertadores, mas se o
título da Copa do Brasil
for do Palmeiras, inicia a
campanha só na fase de
grupos. Caso contrário,
vai precisar disputar as
etapas preliminares.
Os times devem ter

poucas novidades na escalação em comparação ao
jogo do domingo anterior.
A mudança certa no Palmeiras é a saída do zagueiro Luan, suspenso pelo
cartão vermelho recebido
no Sul. Alan Empereur
deve entrar no lugar.
A final da Copa do
Brasil vale mais do que
apenas o quarto título ao
Palmeiras ou a sexta taça
para o Grêmio. A competição é a mais valiosa do
calendário nacional ao
pagar ao campeão R$ 54
milhões. Pelo título brasileiro, o Flamengo recebeu
um valor inferior: cerca de
R$ 33 milhões.
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UNIPAR
PÓS-GRADUAÇÃO
Você pronto para as oportunidades
que virão
São mais de cem opções de cursos de pós-graduação
ofertados pela Unipar

2021

Para quem deseja se especializar a Universidade Paranaense é o lugar.
Para 2021, estão abertas as inscrições para as turmas de
pós-graduação lato sensu.
Em Umuarama, são disponibilizadas mais de 30 opções de cursos que
contemplam todas as áreas do conhecimento. O corpo docente é
formado por especialistas, mestres, doutores e pós-doutores.

CONFIRA OS CURSOS DE MBA DISPONÍVEIS:
MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria
MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança
MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Trubitária

No site [pos.unipar.br] você realiza a sua inscrição e pode conferir todas
as opções de cursos disponíveis.
Mais informações:

POS.UNIPAR.BR

0800 601 4031
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O bebê e seus pets

Sabrina Greve / Estevam Avellar-RG

Comemorando a personagem

Dani Suzuki fala com entusiasmo sobre o seu trabalho
na série “Arcanjo Renegado”, na qual ela interpreta a
Capitã Luciana. A atriz enfatizou que a produção mostra a realidade de muitos policiais e da oportunidade
de aprender sobre o trabalho deles. “Não vemos muitas
histórias dessas sendo contadas de forma tão forte aqui
no Brasil. O fato de termos trabalhado com agentes que
já foram do Bope também fez toda diferença porque traz
mais verdade ainda para as cenas de ação e para o nosso posicionamento tático em cena”, explicou a atriz que
contracena principalmente com Marcello Melo Jr, na pele
de Mikhael. A série “Arcanjo Renegado” está disponível
no Globoplay e também pode ser vista às quintas-feiras,
na Globo, logo depois do “BBB 21”.

Eliana e suas amigas

Eliana tem um encontro especial
com Xuxa e Angélica pela primeira vez na
TV. As três batem um papo divertido sobre
diversos assuntos e falam sobre o famoso
grupo de conversas instantâneas que têm
juntas. As apresentadoras tricotam e falam
detalhes engraçados do que rola no grupo.
Abordam a criação dos filhos, confessam
quem é a mais saidinha delas, quem grava
áudio longo, papos sobre gravidez, redes
sociais, haters, entre outros assuntos. "Esse
encontro é um pretexto pra gente selar
publicamente o que já existe. Eu sempre
admirei muito a trajetória de vocês e admiro
hoje. Vocês se tornaram mulheres tão inspiradoras. Eu tenho um baita orgulho, maior
carinho de estar nesse grupo", confessa
Eliana sobre a amizade entre as três. Eliana
também fará uma visita à casa de Xuxa, no
Rio de Janeiro. No ar hoje, no “Programa
Eliana”, a partir das 15 horas, no SBT.

Desmentido

Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, desmentiu
os boatos de reconciliação com Gabigol, o atacante do
Flamengo. A digital-influencer garantiu que “não procede”;
eles se separaram no começo do ano passado.

Mesaniversário

A bebê Eva completou
dois meses de vida e ganhou festinha organizada
por seus papais, Nathalia
Dill e Pedro Curvello. A garotinha ganhou bolo muito
especial decorada com uma
boneca que usava vestido
semelhante ao seu. Bonito
de se ver.

Festival adiado

A organização da nona
edição do “Rock in Rio” avisou
que a edição deste ano não
acontecerá. Tudo foi adiado
para setembro de 2022. Não é
novidade, mas sempre é bom
lembrar que o adiamento é por
conta da pandemia do novo
coronavírus e suas variantes.

Um novo time de
jurados?

Especula-se que a Globo
está organizando um novo
time de jurados para o “The
Voice Kids” neste ano. Entre
os cotados estariam Larissa
Manoela, Xuxa Meneghel,
Luan Santana e Maisa Silva.
A estreia da nova temporada
está prevista para 18 de abril.

De volta às novelas

Marcela Barrozo retoma
os folhetins após afastamento de cinco anos, durante os quais ela fez curso
de Gastronomia. Na trama
de “Gênesis”, ela será a
personagem Uriala, rival de
Rebeca, papel de Bárbara
França. A atriz mandou
um recado: ela gostaria de
participar de um reality
culinário, nos moldes do
“MasterChef”.

1) Como se chamava a personagem da
atriz Sabrina Greve,
na novela “Além do
Horizonte”?
a) Angelique
b) Tereza
c) Paulinha
d) Lili
2) Quem foi o autor ou autora da novela o “Sétimo
Guardião”?
a) Aguinaldo Silva
b) Tiago Santiago
c) Glória Perez
d) Silvio de Abreu
3) Em que ano foi ao ar a novela "Que Rei Sou Eu",
que foi exibida pela Globo?
a) 1989
b) 1987
c) 1988
d) 1982
4) Quem apresentava o programa "Milk Shake", que
ia ao ar todos os sábados pela extinta TV Manchete?
a) Xuxa
b) Simony
c) Eliana
d) Angélica
5) Em qual desses programas infantis tinha a personagem "Priscila", que fazia muito sucesso com a
garotada nos aos 90?
a) “A Turma do Balão Mágico”
b) “Xou da Xuxa”
c) “TV Colosso”
d) “Sítio do Picapau Amarelo”
(Respostas: 1-a / 2-a / 3-a / 4-d / 5-c)
Horóscopo – 07/03/2021
By Geremy Altins

Mulher normal

Não é segredo que Ivete Sangalo é muito pé no
chão e, apesar da fama e excelente situação financeira, procura ter hábitos simples no dia a dia. Um
deles é cuidar ela mesma da rotina dos três filhos,
Marcelo, Helena e Marina. E mais, o seu passatempo
preferido é conversar com eles, principalmente com
o mais velho, Marcelo que já está dando os primeiros
passos rumo à carreira de músico.

Sthefany Brito tem mostrado aos seus seguidores um
pouco do dia a dia nos cuidados com o filho, Antônio Enrico,
de 4 meses. A atriz contou que o menino convive muito bem
com os dois pets da família, são dois cães da raça buldogue
francês que se chamam London e Montalcino. A atriz disse
que quando o bebê nasceu, ela tomou certos cuidados, mas
agora todos convivem muitíssimo bem juntos.

Elogiado na web

Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes, mostrou fotos nas quais ele aparece mais jovem e sem barba.
Como já era esperado, ele ganhou muitos elogios e movimentou a Web com seus cliques. Túlio Gadêlha e Fátima
Bernardes estão juntos desde 2017.

Sem esconder

Recentemente, Anna Livya Padilha, a “Menina Fantasma”, revelou que já passou por cinco procedimentos
estéticos e que pretende ainda submeter-se a uma rinoplastia. Lembrando que ela faz parte do elenco do quadro
de pegadinhas do “Programa Sílvio Santos”.

Filmes
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A
ALTERAÇÃO SEM O PRÉVIO AVISO)
Thor: Ragnarok
(Thor: Ragnarok) 12h30, na Globo, EUA, 2017. Direção
de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,
Cate Blanchett, Idris Elba. Após anos afastado, Thor retorna
para casa e descobre que seu pai Odin, rei de Asgard, está
desaparecido. Após encontrá-lo, ele toma conhecimento
de sua irmã mais velha, Hela, a poderosa e implacável
deusa da morte. Com o auxílio de Loki, ele enfrenta Hela,
mas durante a batalha, Thor acaba preso em Sakaar, um
planeta do outro lado do universo. Agora, ele precisa correr
contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok,
a destruição de seu mundo.
O Agente
(The Contractor) 13h15, na Record, EUA, 2007. Direção
de Josef Rusnak. Com Wesley Snipes, Eliza Bennett, Lena
Headey, Ralph Brown, Charles Dance, Gemma Jones. James
Dial é um ex-agente da CIA que trabalhava em operações
clandestinas como atirador de elite. Ele recebe o contato
de um antigo empregador com um serviço aparentemente
simples: matar um terrorista. Porém, James não imaginava
que estava se envolvendo numa conspiração.
Falcão Negro em Perigo
(Black Hawk Down) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2001.
Direção de Ridley Scott. Com Josh HartnettEwan McGregor.
Em outubro de 1993, durante a guerra civil da Somália, uma
força de elite americana é enviada para capturar generais
locais. Porém, após dois helicópteros serem derrubados,
o que deveria ser uma operação simples se torna uma
extensa batalha.
A Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell
(Ghost In The Shell) 22h35, na Globo, EUA, 2017. Direção
de Rupert Sanders. Com Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt. Em um mundo pós-2029,
é bastante comum o aperfeiçoamento do corpo humano a
partir de inserções tecnológicas. O ápice desta evolução é a
Major Mira Killian, que teve seu cérebro transplantado para
um corpo inteiramente construído pela Hanka Corporation.
Considerada o futuro da empresa, ela logo é inserida no
Section 9, um departamento da polícia local. Lá ela passa
a combater o crime, sob o comando de Aramaki e tendo
Batou como parceiro. Só que, em meio à investigação sobre
o assassinato de executivos da Hanka, ela começa a perceber certas falhas em sua programação, que a fazem ter
vislumbres do passado quando era inteiramente humana.
Até o Limite da Honra
(G.I. Jane) 01h15, na Globo, EUA, 1997. Direção de Ridley
Scott. Com Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft,
Jason Beghe, Daniel von Bargen, James Caviezel. Após a
pressão de uma senadora de ideias aparentemente feministas, uma oficial torna-se a única mulher em um grupo de
elite da Marinha Americana e no treinamento terá de provar
que pode suportar semanas de tortura física e emocional,
com poucos acreditando que ela possa vencer. Na verdade,
alguns altos oficiais do governo, e até mesmo a parlamentar
que lhe apoiou, estão torcendo pelo seu fracasso.

Áries
Crítica em demasia pode causar aborrecimentos com seus colegas. Solte a
imaginação e poderá surpreender-se
com a sua criatividade. A atração física
vai exercer papel importante.
Touro
Problemas financeiros podem interferir nos seus planos. Lembre-se, de
que a comunicação será seu maior
trunfo. O amor eﬆá cada vez melhor
em sua vida.

Libra
Cuidado com tarefas eﬆafantes.
Aproveite a para dividir suas responsabilidades e evitar a sobrecarga.
Planeje o que você fará para se diﬆrair
neﬆe domingo.
Escorpião
Não convém “dar sopa” para o azar. Se
agir com diplomacia poderá transformar as situações adversas a seu favor.
Eﬆe é um bom dia para descobrir formas alternativas de ganhar dinheiro.

Gêmeos
Não tenha receio de conquiﬆar o seu
espaço no ambiente de trabalho. O
momento favorece as relações afetivas mais eﬆáveis. Cuidado para não
assumir uma poﬆura muito radical.

Sagitário
Você poderá eﬆar muito sensível à
crítica por parte dos colegas. Dedique-se a alguma atividade que possa
trazer descontração ao seu cotidiano.
Certo miﬆério vai envolver o romance.

Cânc
er
O momento favorece as queﬆões que
exijam imparcialidade. Bom período
para quem exerce uma profissão autônoma ou liberal. Você saberá como
dar um novo tempero à relação a dois.

Capricórnio
Contato com gente de fora pode
trazer aborrecimentos. Evite mudar a
rotina de trabalho. Quem trabalha nos
baﬆidores conta com boas vibrações.
No romance, a fase é de total sintonia.

Leão
Confie na sua intuição e tudo correrá
bem. Atividades ligadas ao lazer,
recreação ou entretenimento vão
atender as suas expectativas. Há um
clima de forte erotismo no romance.

Virgem
O dia favorece as relações de amizade e o trabalho em equipe. É um ótimo
dia para se desligar do passado ou de
coisas obsoletas. Boa sintonia na área
sentimental.

Aquário
Em certas situações é melhor você
agir de maneira racional. Evite as reações emocionais exageradas, jogando
suas energias no trabalho. O convívio
com seu par vai eﬆimular a paixão.
Peixes
Busque um pouco de descontração
nas atividades de rotina. Tudo o que
envolva cultura e diversão pode lhe
fazer bem. Aproveite eﬆe domingo
para descansar um pouco.
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IMARÇO AMARELO

Endometriose pode afetar 10% das
mulheres brasileiras diz Anvisa
Após sofrer por cerca de
34 anos com cólicas e outras
dores que se intensificaram
ao longo do tempo, a jornalista Andrea Mello Diniz, 46
anos, está prestes a passar
por uma cirurgia para retirada do útero e do colo do
útero, comprometidos pela
endometriose. Somente em
2019, 11.790 brasileiras precisaram de internação por
causa da doença.
No Mês Mundial de Conscientização sobre a Endometriose, a campanha Março Amarelo alerta para a
doença.
A endometriose
A endometriose afeta
cerca de 10% da população
feminina brasileira, segundo a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo mais frequente
entre mulheres de 25 a 35
anos de idade. A doença
é causada por uma infecção ou lesão decorrente do
acúmulo, em outras partes
do corpo, das células que
recobrem a parte interna
do útero (o endométrio) e
que são eliminadas com a
menstruação.
Como as chamadas células endometriais são regularmente expelidas junto com o
fluxo menstrual, seguem se
acumulando fora da cavidade
uterina, principalmente nas
regiões da bexiga, ovários,
tubas uterinas e intestino.
Nos casos mais graves, como
o de Andrea, podem formar
nódulos que, se não forem
tratados a tempo, tendem a
afetar o funcionamento de
outros órgãos.
“A endometriose bloqueou minha tuba uterina
direita e meu ovário direito,
o que me causava dores
horríveis. A doença também
atingiu outros pontos e, de
acordo com os médicos,
poderia ter bloqueado meu
intestino”, contou a jornalista que deve se submeter, em
breve, a uma histerectomia
total.
A cirurgia
“É a cirurgia para retirada de todo o aparelho reprodutivo feminino. Um procedimento extremo que, segundo
outra médica especialista
em endometriose com quem
conversei, é a melhor coisa a
fazer neste ponto a que cheguei. Segundo a médica, se
a doença tivesse sido diagnosticada antes, isto talvez
não tivesse sido necessário”,
acrescentou Andrea.
A doença
Segundo a vice-presidente da Associação Brasileira
de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva
(SBE), Helizabet Salomão

Ayrosa Ribeiro, a demora
do diagnóstico da doença é
comum, mas costuma estar
associada ao fato de muitas
mulheres, mesmo sofrendo,
protelarem a ida ao médico,
por acreditarem que as cólicas menstruais são naturais.
O diagnóstico
“Infelizmente, casos assim
são frequentes. No mundo
todo, a endometriose demora, em média, de sete a dez
anos para ser diagnosticada. Principalmente devido
à tendência das pessoas
naturalizarem a cólica menstrual, o principal sintoma e a
principal queixa das pacientes”, afirmou a médica.
Ainda segundo ela, há
alguns ginecologistas que
também subestimam as queixas das pacientes e, assim,
deixam de encaminhá-las
para realizar exames mais
detalhados, como indica o
caso de Andrea, que desde os
12 anos vêm passando por diferentes especialistas. A ressonância magnética pélvica e
o ultrassom transvaginal são
os dois principais meios de
identificar a endometriose.
Os sintomas
Além da cólica intensa
que, em muitos casos, se
torna debilitante, a doença
costuma estar associada
a outros sintomas, como
uma dor profunda na vagina
ou na pelve, durante a relação sexual, ou a uma dor
pélvica contínua, mesmo
que não relacionada à
menstruação. Outros sintomas comuns são a prisão de ventre ou a diarreia
durante o período menstrual e a dor ao evacuar ou
urinar.
Contudo, a maioria dos
casos é diagnosticada quando a paciente procura um
especialista devido à dificuldade de engravidar – o
que pode ser uma das consequências da endometriose.
“A i n f e r t i l i d a d e , a s sim como a doença, pode
ser revertida, mas isso
vai depender da situação.
Qualquer que seja o caso,
é preciso analisá-lo individualmente, pois a eficácia
do tratamento depende do
local afetado, do grau de
comprometimento e do histórico da paciente”, explicou
Helizabet.

Sinal de alerta
A vice-presidente da
SBE alerta que muitas mulheres que têm endometriose
não apresentam qualquer
outro sintoma que não uma
cólica menstrual moderada.
O que reforça a importância
de que todas consultem um
ginecologista ao menos uma
vez por ano e que jamais

naturalizem a dor.
“A mulher ouve que é
normal ter cólica, que basta
tomar um remédio, e deixa
o tempo passar. De fato, é
normal a mulher ter cólicas
nos primeiros dias da menstruação, mas não que estas
dores, quando fortes, não
passem nem tomando medicamentos. Não é natural
que as dores atrapalhem
atividades, o trabalho. Que
impeçam a mulher de praticar atividades físicas. Aí,
é o caso de procurar um especialista”, frisou Helizabet.

SUS
Consultado o Ministério
da Saúde informou que o

Estado do Parana

número de casos da doença
registrados no ano passado
ainda está sendo apurado –
preliminarmente, foram ao
menos 6.531 internações
devido a problemas relacionados à endometriose.
Desde julho de 2016,
as secretarias de Saúde
dos estados, municípios e
do Distrito Federal devem
oferecer os tratamentos
médicos estabelecidos no
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Endometriose, publicado pelo
ministério, com os critérios de diagnóstico e de
tratamento, bem como os
mecanismos de regulação,
controle e avaliação da

doença em todo o país.
A pasta também acrescentou que há, disponíveis no Sistema Único de
Saúde (SUS), dois tipos de
tratamento. O tratamento
clínico visa neutralizar o
estímulo hormonal estrogênico nos focos de endometriose, proporcionando
melhora nos sintomas da
doença, associado a medicamentos para o controle
da dor. Em pacientes que
não desejam engravidar,
contraceptivos hormonais
são utilizados.
Já o tratamento cirúrgico
é indicado quando os sintomas são graves, incapacitantes, quando não houver

melhora com tratamento
empírico com contraceptivos orais ou progestágenos,
em alguns casos de endometriomas, de distorção da
anatomia das estruturas
pélvicas, de aderências, de
obstrução do trato intestinal ou urinário, e para
pacientes com infertilidade
associada à endometriose.
“Nestes casos, a escolha do tratamento deve
ser feita pelo médico e
compartilhada com a usuária, avaliando sempre a
gravidade dos sintomas, a
extensão e a localização da
doença, a idade da mulher
e, principalmente, o desejo
de engravidar”, esclarece o
ministério.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

DECRETO Nº 70/2021
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da epidemia de infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) a serem observadas no Município de Umuarama e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo
91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do Novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, e o Decreto Estadual nº 4.886, de 19 de junho de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO o artigo 10, inciso XXVII, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 148 e 149 da Lei Complementar Municipal nº
439, de 6 de julho de 2017 (Código de Postura), bem como a Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, referendando a medida cautelar deferida pelo Ministro
Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, no sentido de que as medidas para enfrentamento do Novo
Coronavírus são de competência legislativa concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas urgentes
e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à Saúde Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das especificidades do cenário epidemiológico da
COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;
CONSIDERANDO que o índice de taxa de reprodução do vírus se encontra acima da média para a capacidade de leitos de UTI
exclusivos para COVID-19;
CONSIDERANDO que a expansão de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 já se encontra em seu último estágio, havendo falta
de recursos humanos, insumos e equipamentos no atual panorama;
CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o enfrentamento da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no Estado, ante o aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica mantida a decretação da situação de emergência na Saúde Pública do Município de Umuarama, efetivada em dia 20 de
março de 2020 em razão do surto do Novo Coronavírus (COVID-19), devendo em seu território serem observadas:
I - até as 5 horas do dia 10 de março de 2021, as normas previstas nos Decreto do Estado do Paraná nº 6.983 e suas alterações,
bem como no Decreto Municipal nº 65, ambos de 26 de fevereiro de 2021; e
II - depois das 5 horas do dia 10 de março de 2021, as normas previstas no Decreto do Estado do Paraná nº 7.020, de 05 de março
de 2021, além das dispostas neste Decreto.
Parágrafo único. No que este Decreto ou o Decreto Municipal nº 65, de 26 de fevereiro de 2021, conflitarem com os atos normativos
estaduais citados nos incisos anteriores, os municipais prevalecerão.
Art. 2º Fica proibido(a):
I - a aglomeração de pessoas e o consumo de bebida alcoólica nas ruas, passeios, logradouros, bosques, praças, quadras, piscinas, ginásios e outros locais públicos;
II - a reunião de trabalho presencial que gere aglomeração;
III - qualquer aglomeração de pessoas, ainda que em razão do desenvolvimento de serviço ou atividade essencial, inclusive no
setor privado, cabendo ao responsável por este adotar medidas para a dispersão dos indivíduos no interior ou nas imediações do
respectivo estabelecimento; e
IV - a feira no espaço privado ou público, exceto a de quarta-feira, denominada Feira do Produtor, a de sexta-feira e a de domingo,
denominadas Feiras Livres, que ficam consideradas como serviços essenciais, desde que respeitadas as medidas de prevenção
próprias previstas neste Decreto.
§1º Considera-se aglomeração de pessoas o conjunto de indivíduos em que não se mantenha o espaçamento mínimo de 1,5m (um
metro e cinquenta centímetros) entre eles;
§2º No condomínio edilício ou horizontal de casas, a pessoa jurídica que o representa também será responsabilizada pela infração
à norma deste Decreto, praticada pelo seu condômino em área comum.
Art. 3º Pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas,
com imunidade ou saúde debilitadas somente poderão sair de seu domicílio, se necessário, para a prática de exercício físico nas
imediações e por pequeno período de tempo, bem como para atividades essenciais à sua sobrevivência e saúde.
§1º As pessoas referidas no caput deste artigo deverão fazer uso de medidas alternativas que lhes permitam cumprir suas obrigações e exercitar seus direitos civis, que evitem o seu contato físico com outras pessoas e que reduzam o risco de contágio pelo
COVID-19.
§2º Em sendo impossível o isolamento social preconizado pelo caput deste artigo, a pessoa do grupo de risco deverá observar, ao
máximo, as medidas que lhe permitam proteção ao contágio e obrigatoriamente usar máscara nos locais públicos e nos privados
acessíveis ao público.
Art. 4º No desenvolvimento das atividades permitidas por este Decreto, são obrigatórias as seguintes condutas:
I - trabalho remoto para todas as funções em que isso for possível e ;
II - a implantação de horas de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração no transporte público durante o horário de pico
de deslocamento;
III - evitar viagens de trabalho aéreas ou rodoviárias intermunicipais e interestaduais em coletivos;
IV - restringir ou proibir atendimento de idosos e pessoas com comorbidades em locais e atividades cuja natureza aumenta o risco
de infecção pelo COVID-19;
V - seguir estritamente as orientações da Divisão de Vigilância em Saúde para cada atividade de risco;
VI - evitar a utilização de mão de obra dos que convivem imprescindivelmente com pessoas a partir de 60 (sessenta) anos de idade,
portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada.
§1º Os veículos de transportes público deverão ainda:
I - circular com os vidros abertos, sempre que possível;
II - circular, quando impossível manter os vidros abertos, com o ar-condicionado devidamente limpo e não no modo de recirculação de ar;
III - ser higienizados com álcool 70% (setenta por cento) ou similar sempre que chegarem ao terminal, especialmente quanto aos
puxadores, corrimãos e outros locais em que os usuários comumente aponham suas mãos; e
IV - em se tratando de transporte público coletivo municipal, circular somente até as 21 (vinte e uma) horas.
§2º A indústrias no Município de Umuarama deverão observar os procedimentos especificados a seguir:
I - controle do fluxo de pessoas no interior da indústria, de modo que sejam mantidas no máximo 4 (quatro) pessoas por cada 100
(cem) metros quadrados, cada uma a no mínimo a 2 (dois) metros de distância da outra;
II - não utilização de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos de idade, portadoras de doenças crônicas, doenças
cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
III - disponibilização de locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a higienização
frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
IV - conscientização de seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e de combate ao vírus
no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas do grupo de risco de
morte (inciso II);
V - regulação do uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se aglomerar, de
modo a manter neles somente a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no inciso I deste artigo;
VI - exigência aos funcionários, de que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmissão do
COVID-19;
VII - manutenção dos ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manutenção dos aparelhos de ar-condicionado limpos e não utilização de seu modo de recirculação de ar;
VIII - manutenção da higienização dos locais de uso comum, especialmente dos banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras
cujo uso dispense o toque com as mãos;
IX - exigência de que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão, beijo, abraço;
X - organização e diluição do fluxo de pessoas na entrada e saída da indústria, de maneira a evitar o contato físico entre elas e a
proximidade entre os que por ali passarem;
XI - preferência pela compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, da matéria-prima para a
respectiva fabricação;
XII - proibição do compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro utensílio de uso
pessoal dos funcionários;
XIII - orientação dos funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a prevenção do
contágio e transmissão do vírus;
XIV - adoção das medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato dos trabalhadores entre eles e com eventual público externo;
XV - determinação para a utilização individual dos elevadores, se houver;
XVI - priorização de medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia na indústria, evitando a concentração
de pessoas num único período;
XVII - desinfecção das superfícies das mesas após cada refeição;
XVIII - determinação imediata ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, para que procure uma Unidade Básica
de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que pertençam ao grupo de risco de morte, citado no
inciso II deste artigo;
XIX - disponibilização de máscaras aos funcionários e exigência de que as utilizem.
§3º Os comércios deverão também:
I - incentivar e facilitar aos usuários a venda por meio eletrônico, por telefone e o atendimento delivery e drive thru;
II - incentivar e facilitar o conhecimento dos produtos disponíveis ao consumidor antes que ele adentre no estabelecimento, de
modo a diminuir a permanência do cliente em seu interior;
III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento, respeitando o máximo de 4 (quatro) pessoas por cada 100 (cem) metros quadrados de seu espaço disponível para compras (nas lojas com mais de 100 metros quadrados)
ou o máximo de uma pessoa por vez dentro do estabelecimento (nas lojas com até 100 metros quadrados);
IV - organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o período em que se aguarda para nele adentrar, orientando os usuários a manter distância mínima de 2 (dois) metros entre si, mediante sinalização visual no chão inclusive;
V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar, orientando-os a fazer
a higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e após o empacotamento e o pagamento
dos produtos;
VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a utilização do produto para
a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada atendimento, entre outros equipamentos de prevenção
ao contágio e transmissão do COVID-19;
VII - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário adentre ao estabelecimento para as compras,
bem como que crianças não tenham acesso ao seu interior;
VIII - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio de rodízio a fim de
diminuir o número deles num mesmo horário;
IX - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles usados durante os seus
trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas para pagamento com cartão;
X - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento, especialmente as que envolvem a manipulação dos produtos;
XI - não utilizar de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
XII - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a higienização
frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
XIII - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção do contágio e de combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas do grupo de risco;
XIV - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se aglomerar, de
modo a manter neles, se possível, a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento previstos nos incisos III e V deste artigo
e, em não sendo possível, propiciar-lhes e exigir-lhes que utilizem máscaras de proteção e outros equipamentos de prevenção ao
contágio e transmissão do COVID-19;
XV - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmissão do COVID-19;
XVI - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar-condicionado limpos
e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
XVII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras cujo uso
dispense o toque com as mãos;
XVIII - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o aperto de mão, o
beijo, o abraço;
XIX - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de maneira a evitar o contato físico e a proximidade
entre os que por ali passarem;
XX- preferir a compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, dos itens a serem vendidos aos
consumidores;
XXI - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro utensílio de uso pessoal;
XXII - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento, evitando a concentração
de pessoas num único período;
XXIII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
XXIV - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a prevenção do
contágio e transmissão do vírus;
XXV- adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato entre os trabalhadores e entre eles e eventual público
externo;
XXVI- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;
XXVII - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure uma Unidade Básica
de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que pertençam ao grupo de risco;
XXVIII - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus puxadores e outros locais
comumente manuseados pelos consumidores;
XXIX - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao contágio e transmissão
do COVID-19.
§4º Os mercados, supermercados, mercearias deverão, além das medidas próprias para os comércios, também:
I - permitir que cada consumidor permaneça por no máximo 1 (uma) hora e dentro do estabelecimento, em cada acesso que lhe
for deferido; e
II - limitar o número de produtos por cliente, especialmente os que se destinam à higiene, alimentação e saúde, a fim de evitar a
formação de estoques domiciliares em detrimento da coletividade.
§5º Os prestadores de serviços deverão ainda:
I - incentivar e facilitar aos usuários a venda do serviço por meio eletrônico, por telefone e o atendimento em domicílio;
II - incentivar e facilitar o conhecimento dos serviços disponíveis ao consumidor antes que ele adentre no estabelecimento, de modo
a diminuir a permanência do cliente em seu interior;
III - controlar, por força própria, o acesso das pessoas ao interior do seu estabelecimento, respeitando o máximo de 4 (quatro) pessoas por cada 100 (cem) metros quadrados de seu espaço disponível para compras (nas lojas com mais de 100 metros quadrados)
ou o máximo de uma pessoa por vez dentro do estabelecimento (nas lojas com até 100 metros quadrados);
IV - organizar eventual fila que se forme no exterior do estabelecimento durante o período em que se aguarda para nele adentrar,
orientando os usuários a manterem distância mínima de 2 (dois) metros entre si, mediante sinalização visual no chão inclusive;
V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar, orientando-os a
fazerem a higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e após o empacotamento e o pagamento dos produtos;
VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a utilização do produto para
a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada atendimento, entre outros equipamentos de prevenção
ao contágio e transmissão do COVID-19;

VII - exigir, na medida do possível, que apenas uma pessoa da família do usuário adentre ao estabelecimento, bem como que
crianças não tenham acesso ao seu interior;
VIII - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio de rodízio a fim de
diminuir o número deles num mesmo horário ou, se não possível, propiciar-lhes e exigir-lhes o uso de máscaras e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão;
IX - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles usados durante os seus
trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas para pagamento com cartão;
X - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento, especialmente as que envolvem a manipulação de produtos;
XI - não utilizar de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
XII - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a higienização
frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
XIII - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção do contágio e de combate ao vírus no
ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas do grupo de risco de
morte (inciso XIII);
XIV - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se aglomerar,
de modo a manter neles, se possível, o a quantidade máxima de pessoas e o espaçamento previstos nos incisos III e IV deste
artigo e, em não sendo possível, orientar que utilizem máscaras de proteção e outros equipamentos de prevenção ao contágio e
transmissão do COVID-19;
XV - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmissão do COVID-19;
XVI - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar-condicionado limpos
e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
XVII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras cujo uso
dispense o toque com as mãos;
XVIII - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o aperto de mão, o
beijo, o abraço;
XIX - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do comércio, de maneira a evitar o contato físico e a proximidade
entre os que por ali passarem;
XX - preferir o atendimento individual e por agendamento via internet, telefone ou por qualquer outro meio não presencial, dos
serviços;
XXI - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como de qualquer outro utensílio de uso
pessoal;
XXII - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento, evitando a concentração
de pessoas num único período;
XXIII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
XXIV - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a prevenção do
contágio e transmissão do vírus;
XXV - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato entre os trabalhadores e entre eles e eventual público
externo;
XXVI- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;
XXVII - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure uma Unidade Básica
de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que pertençam ao grupo de risco;
XXVIII - higienizar os carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus puxadores e outros locais
comumente manuseados pelos usuários do serviço;
XXIX - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao contágio e transmissão
do COVID-19;
XXX - adotar medidas que evitem a aglomeração de pessoas nas salas de espera;
XXXI - priorizar o teletrabalho, quando possível.
§6º As atividades ligadas à construção civil deverão também:
I - controlar o fluxo de pessoas no local da construção, de modo que sejam mantidas no máximo 4 pessoas por cada 100 (cem)
metros quadrados, cada uma a, no mínimo, 2 (dois) metros de distância da outra;
II - não utilizar de mão de obra de pessoas que pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças
cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
III - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
IV - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e de combate ao vírus no
ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas a partir de 60 (sessenta)
anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada (inciso II);
V - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se aglomerar, de modo
a manter neles somente a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no inciso I deste artigo;
VI - exigir dos funcionários, a adoção de medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmissão do COVID-19;
VII - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar-condicionado limpos e
não utilizar seu modo de recirculação de ar;
VIII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras cujo uso
dispense o toque com as mãos;
IX - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão;
X - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída da obra, de maneira a evitar o contato físico e a proximidade entre os
que por ali passarem;
XI - preferir a compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, da matéria-prima para a construção;
XII - proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bom como qualquer outro utensílio de uso pessoal;
XIII - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotas durante o uso do transporte público, para a prevenção do contágio
e transmissão do vírus;
XIV - adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato entre os trabalhadores e entre eles e eventual público
externo;
XV - determinar a utilização individual dos elevadores;
XVI - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia na construção, evitando a concentração de
pessoas num único período;
XVII - desinfetar as superfícies das mesas após cada refeição;
XVIII - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure uma Unidade Básica
de Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de
doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada.
§7º Os serviços e atividades ligadas ao fornecimento de gêneros alimentícios prontos para o consumo ou ingestão deverão ainda:
I - observar as restrições aplicáveis ao comércio em geral e aos prestadores de serviço, no que cabível;
II - o manuseio ou preparo dos alimentos e bebidas a serem comercializados sem embalagem vedada deve ser obrigatoriamente
precedida da higienização das mãos do funcionário que o fará, o qual deverá necessariamente utilizar máscara;
III - evitar a manipulação de utensílios de uso coletivo, como colheres, espátulas, pegadores, conchas;
IV - intensificar os procedimentos de higiene na cozinha;
V - disponibilizar aos usuários, na entrada do estabelecimento e nos caixas, álcool 70%, álcool gel ou similar, orientando-os a
fazerem a higienização das mãos antes de adentrarem ao estabelecimento, bem como antes e após o empacotamento e o pagamento dos produtos;
VI - disponibilizar aos funcionários do estabelecimento, máscara e álcool 70%, álcool gel ou similar, exigindo-lhes a utilização desses equipamentos, inclusive para a higienização das mãos com frequência e obrigatoriamente antes de cada atendimento, entre
outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
VII - não executar ou divulgar promoções que gerem o aumento exagerado da busca do estabelecimento pelos usuários num
mesmo período de tempo;
VIII - propiciar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre seus servidores, se possível, inclusive por meio de rodízio a fim de
diminuir o número deles num mesmo horário ou, se não possível, propiciar-lhes e exigir-lhes o uso de máscaras e outros equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão;
IX - exigir que os funcionários dos caixas higienizem, com frequência, os equipamentos e objetos por eles usados durante os seus
trabalhos, em especial as bancadas de empacotamento dos produtos e as máquinas para pagamento com cartão;
X - evitar que o funcionário que esteja no caixa exerça outras atividades dentro do estabelecimento, especialmente as que envolvem a manipulação dos produtos;
XI - não utilizar de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
XII - disponibilizar locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores façam a higienização
frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;
XIII - conscientizar seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e de combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem das pessoas do grupo de risco;
XIV - regular o uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores possam se aglomerar, de
modo a manter neles, se possível, a quantidade máxima de 4 (quatro) pessoas para cada 100 (cem) metros quadrados e o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas e, em não sendo possível, orientar que utilizem máscaras de proteção e outros
equipamentos de prevenção ao contágio e transmissão do COVID-19;
XV - exigir aos funcionários que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação e transmissão do COVID-19;
XVI - manter os ambientes ventilados e, em caso em que isso não seja possível, manter os aparelhos de ar-condicionado limpos
e não utilizar seu modo de recirculação de ar;
XVII - manter higienizados os locais de uso comum, especialmente os banheiros, equipando-os com sabão e lixeiras cujo uso
dispense o toque com as mãos;
XVIII - evitar e exigir que os funcionários evitem o contato corporal entre eles e para com os clientes, como o aperto de mão, o
beijo, o abraço;
XIX - organizar e diluir o fluxo de pessoas na entrada e saída do estabelecimento, de maneira a evitar o contato físico e a proximidade entre os que por ali passarem;
XX - priorizar medidas para distribuir a atuação da força de trabalho ao longo do dia no estabelecimento, evitando a concentração
de pessoas num único período;
XXI - orientar os funcionários quanto às medidas a serem adotadas durante o uso do transporte público, para a prevenção do
contágio e transmissão do vírus;
XXII- adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato entre os trabalhadores e entre eles e eventual público
externo;
XXIII- determinar a utilização individual dos elevadores, quando houver;
XXIV - determinar imediatamente ao funcionário com sintomas da doença, como tosse e febre, que procure uma Unidade Básica de
Saúde, orientando-o a se isolar das demais pessoas, principalmente das que pertençam ao grupo de risco;
XXVI - higienizar os cestos e carrinhos de transporte de mercadorias com frequência, especialmente os seus puxadores e outros
locais comumente manuseados pelos consumidores;
XXVI - adotar qualquer outra medida que se mostre necessária e possível no caso para a prevenção ao contágio e transmissão
do COVID-19.
XXVII - dar visibilidade aos procedimentos de segurança adotados pelo estabelecimento, assim como publicar cartazes com as recomendações ao - cliente, estimulando-o a lavar as mãos, a manter-se em silêncio o quanto possível, a respeitar o distanciamento
adequado em relação às demais pessoas, a ser breve na escolha dos pratos e outras pertinentes; e
XXVIII - disponibilizar a todos os funcionários luvas e máscaras, bem como exigir-lhes a utilização desses equipamentos.
§8º As feiras expressamente autorizadas por este Decreto só poderão funcionar se observados os seguintes procedimentos:
I - as barracas devem ser alocadas com distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre elas;
II - os fornecedores devem obrigatoriamente usar máscara e álcool gel 70% ou similar, com frequência e antes de cada atendimento, especialmente após o manuseio de produtos e dinheiro;
III - os fornecedores devem disponibilizar álcool gel 70% ou similar aos consumidores;
IV - os bebedouros públicos devem ser lacrados;
V - os banheiros devem ser mantidos abertos e abastecidos com água e sabão;
VI - mesas, cadeiras, bancos ou similares aos clientes não serão disponibilizados;
VII - os fornecedores deverão organizar eventual fila de consumidores que se formar em sua barraca, orientando que seja mantido
o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas;
VIII - os fornecedores deverão evitar que a pessoa responsável pelo recebimento dos valores decorrentes das vendas manuseie os
produtos, devendo esta frequentemente higienizar as mãos.
IX - o consumo de alimentos ou bebidas no local das feiras e em suas imediações fica proibido;
X - brinquedos ou outros equipamentos similares não poderão ser montados;
XI - os feirantes ainda deverão observar as regras previstas para o comércio e prestadores de serviço em geral, no que couber.
XII - o horário de montagem e atendimento ao público deve respeitar o da proibição da circulação noturna.
Art. 5º É obrigatório, a toda população, o uso de máscara nos locais públicos e nos privados acessíveis ao público, no Município
de Umuarama.
§1° Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade comercial, industrial
ou que preste serviço, bem como a Administração Pública Direta e Indireta dos três Poderes, fica obrigada a disponibilizar gratuitamente máscaras a todos os seus colaboradores em serviço no Município de Umuarama.
§2° A máscara mencionada no caput deste artigo pode ser a denominada “caseira”, segundo a Nota Informativa 03/2020-CGGAP/
DESF/SAPS/MS, expedida pelo Ministério da Saúde em 02 de abril de 2020.
Art. 6º Fica recomendado aos munícipes:
I - não realizar viagens intermunicipais, nacionais e internacionais e realizá-las apenas quando estritamente necessárias, por
qualquer meio de transporte;
II - aumentar os cuidados com a higiene pessoal e com a limpeza de superfícies frequentemente tocadas, tais como telefones,
botões de elevador, computadores, mesas, mesas de almoço, cozinhas, banheiros;
III - evitar a circulação em locais públicos, o uso do transporte público, aglomerações e a idas ao serviço de saúde quando adiável
e o contato social com pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
IV - fazer uso da etiqueta respiratória nos locais onde a não utilização da máscara seja permitida, que consiste na conduta de proteger o nariz e a boca com um lenço descartável, de pano ou com o antebraço ao tossir ou espirrar.
Art. 7º O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto considera-se infração ao artigo 63, inciso XLIV, da
Lei nº 13.331, editada em 23 de novembro de 2001 pelo Estado do Paraná, e sujeita o infrator às sanções previstas em tal artigo,
que poderão ser aplicadas pelas autoridades sanitárias municipais inclusive (artigo 8º e inciso IX do artigo 13 da lei estadual).
§1º As penalidades referidas no caput deste artigo não afastam a aplicação de outras previstas nas demais legislações, inclusive as
previstas na Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do Governo Federal, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977 e do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal).
§2º As penalidades referidas no caput deste artigo serão dosadas e aplicadas consoante o procedimento previsto nos artigos 45 a
62 e artigos 65 a 75, da Lei nº 13.331, editada em 23 de novembro de 2001 pelo Estado do Paraná, sendo que o prazo previsto no
artigo 69 daquela lei fica alterado para 3 (três) dias, no caso de infração ao presente Decreto.
§3º A administração municipal intensificará a fiscalização referente às barreiras sanitárias para o combate ao COVID-19, podendo
atuar em cooperação com as autoridades estaduais e federais, e estando autorizada a entrar no estabelecimento privado e ali permanecer para verificar o regular cumprimento das exigências e, em caso de constatação de descumprimento, tomará as medidas
cabíveis nos termos da legislação, valendo-se inclusive da força policial quando necessário.
Art. 8º Fica autorizada a realocação dos agentes públicos municipais e terceirizados da Secrectaria de Saúde, por decisão do respectivo Secretário, temporariamente e de forma imediata, para outras unidades que prestem serviço público relacionado ao enfrentamento da pandemia, de acordo com a necessidade e interesse da administração, visando sua própria proteção ou da população.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor no dia 8 de março de 2021, com exceção de seu artigo 2º, inciso IV, e de seu artigo 8º, que se
aplicam a partir de sua publicação.
Art. 10. A partir do dia 8 de março de 2021, fica revogado o Decreto Municipal nº 65, de 26 de fevereiro de 2021.
PAÇO MUNICIPAL, aos 06 de março de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração
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Imobiliário

VEndAS
Residencias:

Sobrados:

R$ 950.000,00

SEMI MOBILIADA - Resid. em alv c/ área
const. de aprox. 225 m², 02 suítes, 01
quarto, sala de Tv, sala estar/jantar, bwc,
coz., área de serviços, dispensa, garagem. Rua Lions 5896, Jd. Lisboa.

VEndAS
Apartamentos:

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.

R$ 700.000,00

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

VEndAS

Residencias:

editoria@iluﬆrado.com.br

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Resid. em alv. na Av. Flórida nº4505.
Lote nº07, da quadra nº39, zona I.
área const. de 189,50m², e área
total de 490m².

Residencias:

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
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VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

Sobrado em alvenaria aprox. 216m²,
localizado na Av. das Indústrias, 2804 Zona vII. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
cozinha com móveis planejado, 01
lavabo, 02 banheiro social, sala, sala de
Tv e sótão.

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

ED. BuRLE MARX - APTO. 1003, 01
SuíTE, 02 quARTOS, COZ., SALA
DE ESTAR/ JAnTAR E gARAgEM,
nA Av. PARAná n° 5636, ZOnA III.

VEndAS
Residencias:

VEndAS

Resid. em alv. na Rua Aquidaban,
4415, área construída de 140m².
Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, bwc, coz. e área de serviço.

Apartamentos:: R$ 260.000,00
Ed. green Park - Apto. 33, Bloco A,
área total aprox. 110m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390.

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 400.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
Rua Catanduvas n° 4086 Jd. América,
área total aprox. 360m², área de construção aprox. 128,66m². Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviços e garagem.
(amplo espaço aos fundos).
VEndAS
Residencias:

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.
VEndAS
Apartamento:

R$ 1.300.000,00

Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. ótima localização!
VEndAS
Terrenos:
R$ 950.000,00
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.

LOCAÇÕES
Residencias:

R$ 3,500,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 543,70
m² e área construída de aprox.
274,00 m², localizada na Av.
19 de Dezembro, nº 4443,
Zona I. Contendo 01 suíte máster, 03 quartos, sala, copa, sala
de jantar, cozinha com móveis
planejados, BWC social. E na
área externa contem despensa,
edícula com churrasqueira, 01
quarto, BWX social, lavanderia,
piscina, jardim e garagem para
04 veículos. Aluguel + Coleta
de Lixo + Seguro Anual.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

Localizado na Av. Paraná, prox. Cidade Canção e Panificadora Real, terreno com aprox. 750m² e construção de
aprox. 900m². E colocar a foto em anexo. + seguro

LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

R$ 450.000,00

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.

VEndAS
Terrenos:
R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

Sobrado localizado na Rua Delmiro Scarpetto, 2297, Jd. Colorado,
com 01 suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples, sala,
cozinha, 02 B.W.C social e garagem
coberta.
VEndAS
Apartamentos:

R$ 330.000,00

Ed. Liberty - Apt 403, contendo
01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha planejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos
quartos, 01 vaga de garagem.

Residência:

R$ 180.000,00

Resid. em alv. Rua Arlindo Libero
da Silva, 2281, Pq. Bandeirantes.
área de total de 252m² e área
const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa.

VEndAS
Terrenos:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROX. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIX. COM POSSIBILIDADE
DE PARCELAMEnTO EM ATé 60 vEZES
COM CORREçãO. PRóX. AO nOvO
ShOPPIng.

Ed. Orion, apto 1501, com área
total de aprox. 300,00 m² e área
privativa de aprox. 180,00 m², localizado na Av. Maringá, nº 5516,
Zona III, contendo 03 suítes, sala
de jantar, sala de estar, varanda
gourmet com churrasqueira, BWC

R$ 175.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 850,00

Ed. villagio di Roma, apto 504,
bloco 5, com área total de aprox.
109,16 m² e área privativa de
aprox. 96,66 m² de área privativa, sendo: 01 Suíte, 02 quartos,
sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 140.000,00

R$ 140.000,00 Terreno localizado
na Rua Luiza volpato gazzi, s/ nº,
do Loteamento Parque do Lago,
com área total de 252,00 m² (10,50
x 24,00).

LOCAÇÕES
Comercial:

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.

R$ 7.000,00

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

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

VEndAS
R$ 240.000,00

R$ 5.000,00

Sala
comercial,
com
aproximadamente 650 m², localizada na
Av.
Presidente
Castelo
Branco,
4293,
Zona
vI.
+
seguro

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

Apartamentos:

R$ 1.300,00

Ed. Liberty – Apto 1103, semi mobiliado, com área total de aprox.
125,00 m² e área útil de aprox.
70,00 m², localizado na Rua Doutor Rui Ferraz de Carvalho 4140,
Zona I. Contendo 01 suíte, 01
quarto, BWC social, cozinha, área
de serviços e 01 vaga de garagem.
Aluguel + Condomínio + Coleta
de Lixo + Seguro Anual.

social, cozinha, área de serviço
com BWC e 03 vagas de garagens. Cond.+Seguro.

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Residencias:

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.

Comercial:

R$ 3.500,00

LOCAÇÕES
VEndAS

Residencias:

VEndAS
Residência:

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$ 1.300.000,00

Apartamentos:

R$ 1.100,00

Residência em alvenaria, localizada na Av. Pres. Castelo
Branco, 2433, Jd Cima, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro

R$ 12.000,00

Salão comercial com área total
de 1.170,40 m², localizado na
Av. gov Parigot de Souza, nº
2126, ao lado do Condomínio
Mont Blanc. Aluguel + Seguro
anual.

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

Sala comercial – Imóvel de
esquina, próx. do Cemil, área
const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar.
várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais dep. Corretor
Caetano.

R$ 3.000,00
Sala Comercial – área aprox.
de 45m² de const.: 02 salas
com bwc cada uma. Corretor
Caetano. + Seguro + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 1.200,00

Ed. Solar das Palmeiras II – Apto
801, localizado na Rua Sebastião
venâncio Barba, 4445, com área
total de 126,00 m², e área privativa
de aprox. 90,00 m², contendo 01
suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha, área de serviços e 02 vagas de
garagem. Aluguel + Condomínio +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

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

Apartamento localizado no Residencial
Bela Vida, possuindo 45,66 de área privativa,
52,32 de área útil, sendo 2 quartos, 1 banheiro
social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga
de garagem. Além disso, o condomínio possui
playground, quadra poliesportiva e churrasqueira, localizado na Avenida Junqueira Freire,
Umuarama-PR. Valor R$ 120.000,00.
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.
Apartamento localizado no Edifício Montana,
a duas quadras da Unipar sede, possuindo
96,82m² de área útil, 67,74m² de área privativa,
contendo 3 quartos, 1 banheiro social, sala de
TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e 1 vaga de garagem. Excelente investimento para renda de aluguéis, localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 5300, Zona II,
Umuarama –PR. Valor R$ 220.000,00.

O Jardim San Pietro reúne conforto, infraestrutura
completa, planejamento e qualidade sem esquecer a
economia. Casas a construir de 2 ou 3 quartos, que se
enquadram no programa Casa Verde e Amarela , com
parcelas que cabem no seu bolso e são mais baratas
que a locação de um imóvel. Em uma localização de fácil
acesso e a poucos minutos do centro da cidade! Próximo
a escolas, mercados, lanchonetes, farmácias e a Havan!
Temos a proposta certa para você ter a sua casa própria!

Residência contendo 99.98m² de área construída,
192.50m² de área total, possuindo 1 Suíte, 2 Quartos,
Banheiro social, Sala, Cozinha planejada, Poço de luz,
Churrasqueira, Área de serviço, Área Gourmet contendo aproximadamente 20m² e garagem para 2 carros,
localizada na Rua Uirapuru, n° 2187, Jardim imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$ 340.000,00.

Residência em Alvenaria com área construída de
169,18m² contendo 02 suítes, 01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada, despensa, edícula, (Área Gourmet) com churrasqueira
com quarto e banheiro, garagem para 2 carros.
Terreno com área de 360m². O imóvel possui
excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, na Rua Montes Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor R$ 520.000,00.
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

O bairro esta localizado na saída para Xambrê e
a região oferece diversas opções de serviços, como
escolas, creches, padarias e supermercados, são casas
Financiadas pelo programa Casas Verde e Amarela,
temos aquisição facilitada, podendo usar o seu FGTS,
CARRO ou MOTO como parte do pagamento da entrada,
além disso, a entrada pode ser parcelada em até 24x
sem juros, não perca tempo, temos terrenos amplos para
futuras ampliações. Aproveite essa oportunidade!

www.abdonecabreli.com.br

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.
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.

Excelente Sobrado localizado
no Residencial Euro Park,
Umuarama/PR!

Sobrado de 472,90m² de área construída, possuindo acabamentos únicos e com excelente bom
gosto. O pavimento superior contem 184,54m², é composto por 01 suíte presidencial, 02 suíte máster, Sala e
Varanda. Além disso, o piso inferior contém 257,11m² e
possui sala de estar, sala de jantar, cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de serviço, lavabo, piscina de
31.25m², elevador e vaga de garagem para 3 carros.
Valor R$ 2.800.000,00

3056-6100

Chácaras à venda localizadas na Rodovia para
Cruzeiro do Oeste em frente a Estrada Guarani, São
4 chácaras de 5 mil metros cada uma, todas cercadas
com energia e água. (nas margens da BR 323). Valor
R$ 100.000,00 Cada

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 em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00

Chácara contendo topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m² de largura (frente
para estrada) sendo toda piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com rede de irrigação para
toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com
Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais (semi novo), demais
formação de pastagem com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma residência de madeira
com aproximadamente 120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros do Distrito de
Serra dos Dourados e 1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 7 e 8 e Março de 2021

CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
ADVANTAGE
11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

CELTA LT 1.0
2013, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ 1.4
TURBO
Prata, 2018 30.000
km, sem detalhes, R$
84.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

MONTANA
SPORT 06/06
Prata. R$ 26.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

ONIX 1.4 19/19
Branco,
completo,
30.000Km. R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.

ONIX LTZ
13/14, branco, automático.
R$ 40.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ONIX LTZ 1.4
18/18, branco, rodas
de liga leve.39.000 km,
R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

VECTRA
EXPRESSION
08/08
Prata,
automático,
completo. R$ 24.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FIATFIAT
STRADA 1.4
13/13
Branco, completo, R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

UNO WAY
12/13
Prata, ar, 05 pneus
novos. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD
FORD
ECOSPORT 1.6
17/17
branca, Automatica.
58.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ECOSPORT SE
1.5 FLEX 18/ 19
Branca. automática,
ﬂex.14.000km Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA ALTS
15/15
Completo, prata, 50km.
R$ 75.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
AMAROK
TRENDILINE
18/18
Branco, 27.000Km. único
dono. R$ 145.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

GOL 1.6 14/15
Prata, completo, 04
portas. R$ 33.000,00.

Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.

GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

SPACEFOX 1.6
11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CAMINHOES

CAMINHÕES
CAMINHÃO
8150 2003

Prata. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, possuindo
ótima localização, Próximo
ao condomínio Residencial
Portal das Águas, o imóvel
possui área construída
de 99,98m², contendo
01 suíte, 02 quartos,
banheiro social, sala,
cozinha
planejada,
lavabo, poço de luz, área
e serviço, área gourmet
com aproximadamente
20m² de área construída,
e garagem, localizada
na Rua Uirapuru, n°
2187, Jardim Imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$
340.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)

B5

99122-8210.

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

Equinox lt18/19
branco
completo,
aut, couro
R$ 119.900,00

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

ONIX plus 1.0
premier 20/20
prata
COMPLETO, aut,
couro
R$ 79.900,00

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

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

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

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

TERRENOS
TERRENOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Vende-se
terrenos
comerciais sendo 2
lotes paralelos, lote 02
e 03, com área total de
840m² cada, possuindo
(14.00x60.00), localizados
bem em frente a nova
rodoviária, ótima localização
para comércios de todos os
segmentos. Investimento
com retorno certo. Valor
R$ 714.000,00 cada.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

LOTES RURAIS
LOTES
RUR
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara à venda contendo
topograﬁa plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo 3
piquetes irrigados com
Capim Açu, poço artesiano,
uma leiteira completa com
resfriador e capacidade
para 8 vacas simultâneas,
barracão coberto com
cocheira, para no mínimo 10
animais (semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira com
aproximadamente 120m² de
área construída. Localizada
na Estrada Aeroporto a
2.500 metros do Distrito
de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar esta
chácara? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
CONTRATA MÉDICO CLÍNICO GERAL
Para atender na Estratégia da Saúde da
Família. 40h Semanais. De Segunda a
Sexta-feira. Interessados procurar a Secretaria
de Saúde do Município de Pérola-PR.

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 7 e 8 de Março de 2021

IMercado

Stellantis avança na liderança do
mercado brasileiro e argentino
de mercado no mês de
fevereiro. No acumulado do ano, as vendas
somam 21.813 veículos,
com 28,3% de participação de mercado.

A Stellantis avançou
na liderança do mercado
brasileiro de automóveis
e comerciais leves, com
46.065 veículos emplacados em fevereiro e uma
participação de mercado
de 29,1%. A marca Fiat
manteve-se na liderança
do mercado brasileiro,
com expressivos 21,2%
de participação nas vendas totais e 33.501 unidades emplacadas.
Com este bom resultado, a Stellantis está na
liderança do mercado
no bimestre, com 91.707
veículos vendidos e 28,6%
de participação de mercado, enquanto Fiat se
destaca como a marca
mais vendida, com 20,1%
do volume de vendas acumuladas. Entre os dez
modelos mais vendidos
no país desde janeiro,
cinco são produzidos
pela Stellantis: os Fiat
Strada, Argo, Toro e Mobi
e o Jeep Renegade.
A Stellantis também
liderou o mercado argentino com 8.110 unidades
vendidas, o equivalente
a 28,2 % de participação

do ano, as vendas somam
22.600 unidades e 7% de
participação de mercado, posicionando a Jeep
como a quinta marca
mais vendida no Brasil.

Fiat aumenta
participação
de mercado

O desempenho
de Peugeot,
Citroën e Ram

A Pe u g e o t s o m o u
1.160 unidades vendidas
em fevereiro e 2.678 no
bimestre, com 0,8% de
participação sobre as
vendas acumuladas do
ano. Citroën registrou
811 unidades vendidas
em fevereiro e 1.616 no
acumulado no ano, com
0,5% de participação.
A marca Ram avançou e ganhou espaço no
mercado brasileiro, com
115 emplacamentos em
fevereiro e 419 no bimestre, crescendo 13%
em relação a igual período do ano anterior. Com
este bom desempenho
no Brasil, Ram fechou o
primeiro bimestre com
1.770 carros vendidos
na América do Sul, com
um crescimento de 10%
na comparação com
2020.

A Fiat registrou 33.501
veículos emplacados em
fevereiro e 21,2% de participação de mercado.
Assim, a marca foi líder
de vendas pelo segundo mês consecutivo no
ano e já acumula 64.391
unidades emplacadas no
bimestre, com 20,1% de
participação. É a marca
que mais cresce no país
neste ano, com ganho de
6,2 pontos percentuais
em comparação com o
mesmo período do ano
passado.
Jeep avança
na liderança
dos SUVs

Com 10.473 veículos
emplacados em fevereiro
e 6,6% de participação de
mercado, a Jeep confirma a trajetória de crescimento. No acumulado

Entre os dez modelos mais vendidos no país desde janeiro, cinco são produzidos pela
Stellantis entre elas o Fiat Strada

argentina
A Stellantis liderou o mercado
argentino de automóveis e comerciais leves em fevereiro e no
acumulado do ano. Com 21.813
unidades emplacadas desde
janeiro, a empresa tem 28,3% de
participação nas vendas registradas no país no período. Fiat Cronos continua a ser o modelo mais

vendido no mercado argentino.
Em fevereiro, teve 3.182 unidades
vendidas, o que representa mais
de 11% do mercado total. Com
8,3% do mercado argentino em
fevereiro, a Peugeot posicionou o
Novo 208 como líder do segmento
B Hatch, com um total de 1.527
unidades vendidas.

VENDAS

LOCAÇÕES

TERRENOS

RESIDÊNCIAS

SALAS COMERCIAIS

PARQUE METROPOLITANO - PRÓX. AO SHOPPING PALLADIUM

JD. ARATIMBÓ - PRÓX. CID. CANÇÃO DA AV. PARANÁ
ÁREA CONSTRUÇÃO

TERRENO COM

GARAGEM PARA

VALOR R$

126,50m2

195,00m2

2 VEÍCULOS

490.000,00

TERRENO COMERCIAL EM IVATÉ/PR

QUADRA 29-A, LOTE 9. Terreno residencial com 240m². Localizado no
Metropolitano 1. Dimensões: 10,00x24,00

Q120, L19. Terreno com 506,25m², excelente topografia. Localizado
próximo a supermercado, igreja, escola e farmácia. Dimensões 15x30.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

VALOR: R$ 87.120,00

VALOR: R$ 39.000,00

EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com 292,79m². 03 vagas
de garagem privativas cobertas. Ideal para médicos especialistas, clínicas,
laboratórios, dentistas, planos de saúde e áreas afins.

QUADRA 1, LOTE 11. Terreno comercial com 600m². Localizado no
Metropolitano 1. Dimensões: 20,00x30,00

TERRENO COMERCIAL PARQUE INTERLAGOS

VALOR: R$ 462.000,00

VALOR: R$ 817.200,00

PARQUE DA GÁVEA
QUADRA 4, LOTE 2. Terreno comercial com 267,50m². Localizado no
Parque da Gávea. Próximo Móveis Stilo e Av. Portugal, com vias de acesso
facilitadas. Excelente Topografia. Dimensões 10,70X25,00
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa e
garagem para 2 carros. Próximo ao Cidade Canção e Lago Aratimbó.

ÁREA PRIVATIVA

TERRENO COM.

PRÓXIMO AO NOVO

VALOR R$

107,00m2

183,75m2

ATACADÃO

260.000,00

Q20, L11. Terreno residencial com 200,00m². Localizado no Jardim Belo
Horizonte. Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões:
10,00X20,00

VALOR: R$ 49.900,00

TERRENO RESIDENCIAL EM CRUZEIRO DO OESTE/PR

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

VALOR: R$ 55.900,00

Q19, L27/28-B. Terreno residencial com 133,00m². Localizado no Jardim
Belo Horizonte. Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões:
6,66X20,00

VALOR: R$ 39.000,00

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ/PR

FOTO ANTES DA REFORMA!

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

VALOR: R$ 290.000,00
Q162, L1/2-A. Terreno com 185,10m². Localizado na Av. Palmas, Bairro da
Luz - prox. ao INSS. Excelente Topografia.

JD. ALPHAVILLE - PRÓX. ATACADÃO, ESCOLAS E CRECHES

VALOR: R$ 4.900,00

Q8, L3. Terreno com 653,76m². Localizado na rua Nivaldo Turcato, de frente
com a nova Rodoviária. Excelente topografia. Dimensões: 13,62X48,00

COMPRE OU ALUGUE!

CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS

OPORTUNIDADE
IMPERDÍVEL:
R$ 600,00 / m²

EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 303 - 3º ANDAR, com 72,42m² de área
privativa. Ótimo ponto comercial para escritório médico e odontológico. 3º
Andar, Sol da Manhã.

APROVEITE A OPORTUNIDADE: VALOR

R$ 950,00

RESIDÊNCIAS
Residência em alvenaria, com 107m² de construção e terreno com 183,75m².
Localizada na rua Vereador Arecidio Cassiano, 2064 / Esq. com Rua Canário. Pertinho
do novo Atacadão, escolas e creches. Contendo: 03 quartos (1 suíte), sala, cozinha,
BWC social, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, lavabo e garagem para
2 carros. Obs.: Em reforma. Pronta em 60 dias! - Aproveite esta oportunidade e
faça um excelente negócio.

APARTAMENTOS

Q20, L6. Terreno de esquina, com 450,00 m², dimensões 15x30 e excelente
topografia. Localizado no Centro da cidade. Ótima oportunidade de
investimento.

Q1, L33. Terreno residencial com 757,45m². A metragem do terreno permite
a construção de uma bela residência e oferece ainda um amplo espaço para
uma área de lazer que melhora sua qualidade de vida. Quadra 4, lote 33.
Excelente Topografia.

VALOR: R$ 480.000,00

VALOR: R$ 454.200,00 À VISTA

ÁREA TOTAL

ÁREA PRIVATIVA

GARAGEM PARA

VALOR A VISTA R$

232,68m2

143,76m2

2 VEÍCULOS

799.000,00

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
Em frente à UOPECCAN - Sala 303, com 60,00m² de
área privativa e área total de 72,42 m², c/sacada e BWC
- frente ao sol da manhã).

VALOR: R$ 295.000,00
CENTRO COMERCIAL PIEMONT II
ALTO PADRÃO DE QUALIDADE!
Apto 802, com 03 suítes, 1 closet, lavabo, sala de estar, lavanderia, cozinha e espaço
gourmet com churrasqueira. Frente para o sol da manhã e excelente vista panorâmica do centro e da Zona 2. Obs: vários armários embutidos e cozinha planejada.

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX - FRENTE PÇ. MIGUEL ROSSAFA
VALOR: R$ 2.500,00

SALAS COMERCIAIS

Sala nº 6, , com área privativa de 57,12 m², (com
mezanino de aproximadamente 40,00 m²). Situada
defronte a Prefeitura. Obs.: Sala alugada por R$ 900,00

VALOR: R$ 350.000,00

ÁREA

CENT

R

ADE!
A CID
AL D

SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO BURLE MARX
Pavimento térreo, salas 16 e 17, conjugadas,
totalizando 111,46 m² com várias divisórias em
excelente estado. Imóvel alugado por R$ 1.650,00.
Fica bem no centro da cidade, em frente a Praça
Miguel Rossafa.
Excelente oportunidade de investimento!
ÁREA TOTAL

111,46m2

ATENÇÃO
INVESTIDOR!

Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Despensa, área de
serviço e churrasqueira. Totalmente reformado!

OUTROS

TERRENOS NO PARQUE FIRENZE A PARTIR DE R$ 63.000,00

EDIFÍCIO RESIDENCIAL PREMIUM - CENTRO DA CIDADE

SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA
VALOR: R$ 1.450,00

VALOR A VISTA R$

399.000,00

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Com ambiente refrigerado para acomodação de transmissores.

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Av. Castelo Branco, em frente a Sanepar/Corpo de Bombeiros.

GARAGEM NO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 180,00 (MENSAIS)
Garagem exclusiva - em frente ao Hospital Cemil

