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DOIS ANOS SEM ZONA AZUL - Há dois anos foi extinto o contrato do

estacionamento rotativo e pago de Umuarama. Durante esse período, a Prefeitura
tenta viabilizar a nova Zona Azul, sem sucesso. Mas tem nova previsão. Página A5
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DIA DO INFECTOLOGISTA - O domingo marca o Dia do Infectologista,

profissionais que estão se dedicando para salvar vidas neste momento de pandemia. Na foto, Raphael C. Biscaia, um desses guerreiros em Umuarama. Página A4

Confira as mudanças que entram em vigor no Código de Trânsito
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PREVENÇÃO

Fique atento
aos sinais de
agressões
contra crianças
A morte em março do garoto
Henry (4 anos),no Rio, chamou
a atenção sobre riscos a que
crianças e adolescentes podem
estar expostos mesmo dentro
de casa ou em ambientes conhecidos. Especialistas afirmam
que casos de violência contra
crianças pequenas são mais
comuns do que se imagina e
citam algumas dicas.

Prefeitura de Umuarama vai
fiscalizar compra de chácaras
com “contratos de gaveta”
Uma prática que está avançando em Umuarama é o fatiamento de lotes rurais em chácaras de lazer sem a devida observância da lei. Por
isso, a Prefeitura de Umuarama informou que vai iniciar fiscalização e notificará quem possui chácaras rurais com menos de 20 mil metros
quadrados em lotes não aprovados para isso. E alerta que o chamado “contrato de gaveta” não tem validade legal. Página A2
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PM começa
apreender
as motos
barulhentas
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Palmeiras
e Flamengo
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CONSERVAÇÃO NA APA DO PIAVA

- Parceria firmada entre a Prefeitura de Umuarama, a Sanepar e o Instituto de Desenvolvimento Rural prevê mais ações de conservação de solo e água na bacia do manancial de abastecimento de Umuarama, o rio Piava. Na
semana que passou, a Sanepar atualizou as informações durante encontro com o prefeito Celso Pozzobom. Página A3
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Coluna Ilustradas
Mercado paralelo tem oferta
de vacinas de origem duvidosa
até pelo WhatsApp
Brasília (AE) - Em plena disputa global por vacinas
p ara a covid-19 é possível receber, via WhatsApp,
uma proposta de 20 milhões de doses do modelo de
Oxford-AstraZeneca, por 4 euros por unidade (cerca
de R$ 26,5). O preço e o cronograma de entrega, em
até 30 dias, são melhores do que o governo federal
obteve em grandes negociações. A oferta que parece
de ouro, porém, não tem garantia de entrega ou aval
da fabricante: é um retrato do mercado paralelo de
vacinas, que levanta alertas sobre risco de golpe.
O volume de doses que poderiam imunizar uma
cidade do porte de São Paulo foi proposto ao Estadão
de SP pela empresa alemã GB Trading, que vende
l uvas, máscaras e álcool em gel pela internet A
exigência é pagar metade do valor antecipadamente.
Cobrado sobre provas de que a compra é segura, o
vendedor se esquivou, ficou irritado e negou ser um
golpista.
Apesar de caricata, a oferta foi uma das que atraíram Christian Faria, empresário do setor de aluguel
de trio elétrico em Vila Velha (ES). Ele procurou por
meses fornecedores de vacinas na internet, repassou
a proposta da GB Trading ao Ministério da Saúde
e chegou a se reunir com a cúpula da pasta, em
f evereiro. Neste encontro, apresentou a oferta de
outro parceiro, mas de doses da mesma fabricante.
No fim de março, Faria se tornou alvo de investigação da Polícia Federal (PF) justamente por entregar
documentos falsos nessas negociações. O empresário
nega a acusação.
O mercado paralelo ao das fabricantes ganha
fôlego com forte lobby para flexibilizar a compra de
vacinas pela iniciativa privada.
As fabricantes das vacinas já autorizadas no Brasil
afirmam que só vendem ao Ministério da Saúde e a
iniciativas como a Covax Facility, consórcio liderado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Inflação vai a 0,93% e mercado
vê risco de estourar meta
Pressionado pelo reajuste dos preços dos combust íveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) registrou variação de 0,93% em março, a maior para o período desde 2015. Com isso, a
taxa acumulada em 12 meses passou de 5,20%, em
f evereiro, para 6,10% no mês passado, reforçando
n o mercado o temor de que a inflação oficial do
País termine o ano acima do teto da meta - que é
de 5,25%. “A chance de a inflação ficar acima dos
4 ,5% este ano é uma certeza. Uma inflação entre
5% e 6% me parece hoje que é a previsão mais clara
e uma média de 0,40% (mensal até o fim do ano)
é razoável. Se o câmbio atrapalhar, pode ficar mais
perto de 6%”, alertou Luiz Roberto Cunha, professor
do Departamento de Economia e decano do Centro
de Ciências Sociais na PUC-Rio, que espera um pico
de 8,1% no IPCA em 12 meses até agosto. Analista da
Coordenação de Índices de Preços do IBGE, André
Almeida lembra que a última vez que o acumulado em
12 meses ultrapassou o teto da meta foi em novembro
de 2016. “O teto era de 6,5% e, em novembro daquele
ano, o acumulado em 12 meses chegou a 6,99%.” O
economista do Goldman Sachs para América Latina,
Alberto Ramos, frisa que a inflação geral não está fora
de controle, mas que a dinâmica recente, que inclui o
forte aumento dos combustíveis, exige atenção.

Tribunais utilizam resolução
para criar a polícia judicial
São Paulo (AE) - Uma resolução do Conselho
N acional de Justiça (CNJ) abriu espaço para o
nascimento de um novo tipo de polícia no País: a
Polícia Judicial. Essa polícia poderá, em casos de
crimes ocorridos no interior de tribunais, instaurar
“ procedimentos preliminares apuratórios” e até
mesmo realizar diligências. Levantamento do Estadão mostra que o Tribunal Regional Federal da 2.ª
Região (TRF-2), com sede no Rio, é o primeiro do
Brasil a instalar sua polícia com base na resolução.
Outros dois TRFs - o 4 (Sul) e o 5 (Nordeste) - estudam adotar o modelo, assim como seis Tribunais
de Justiça: Sergipe, Rio Grande do Sul, Roraima,
Maranhão, Acre e Distrito Federal.
A resolução 344 é de 2020. Elaborada na gestão
do ministro Dias Toffoli, ela regulamenta “o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos
tribunais, dispondo sobre as atribuições funcionais
dos agentes e inspetores da polícia judicial”. Sob
críticas, a publicação da resolução foi vista por especialistas como um risco à democracia e um “passo
além”, após o Supremo Tribunal Federal ampliar
suas atribuições para investigar crimes cometidos
também os contra ministros, no chamado inquérito
da fake news.
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Prefeitura alerta para parcelamento
de solo com área inferior a 20 mil m²

Umuarama - A Prefeitura de Umuarama deve notificar proprietários de terrenos com área inferior a 20
mil m² dentro da área do município. O parcelamento
de solos com extensão abaixo dessa metragem é uma
p rática irregular, que não conta com autorização ou
anuência do município. Segundo o diretor de Planejamento Urbano do município, Antônio Carlos Lavagnini,
áreas rurais “fatiadas” abaixo dessas dimensões podem
ser consideradas loteamentos, que são proibidos pela
lei de parcelamento de solo.
“ Os compradores de lotes de 5 mil m² ou
qualquer tamanho abaixo da unidade mínima
definida pelo Incra (que é de 20 mil m²) não
são proprietários legais, perante o município,
e não conseguirão documentar esses terrenos.
Os ‘contratos de gaveta’ realizados nessas transações não têm valor legal”, alerta o diretor.
A lei deixa claro que “não será admitido parcelamento do solo para fins urbanos na zona rural do

município”, o que pode ocorrer exclusivamente para
a exploração agropastoril e agroindústria, e ainda
assim respeitando as dimensões definidas pelo Incra,
com área mínima de 20 mil m². “Com o parcelamento
em área inferior, o lote perde as condições de imóvel
r ural com suas atividades rurais, portanto deixa de
s er legal e constitui crime ambiental”, acrescentou
o diretor de Meio Ambiente do município, Matheus
Michelan Batista.
A Secretaria Municipal de Obras, Planejamento
U rbano, Projetos Técnicos e Habitação da Prefeitura
de Umuarama reforça aos adquirentes de lotes proven ientes de parcelamento do solo, que não adquiram
terras com área inferior a um módulo do Incra. “Para
r egularização, esses lotes deverão obedecer à Lei de
Parcelamento do Solo e conter a aprovação na forma
de loteamento junto à Prefeitura de Umuarama, bem
c omo o seu respectivo registro”, completa Antônio
Carlos Lavagnini.

Aciu solicita isenção do alvará
para empresas do setor de eventos
U muarama - A Associação
C omercial, Industrial e Agrícola
( Aciu) encaminhou ofício à prefeitura de Umuarama, solicitando
a tenção especial para o setor de
e ventos, um dos mais durament e afetados pela pandemia de
coronavírus.
N o documento, a entidade
ressalta que, embora o Executivo
t enha prorrogado o prazo para
p agamento do alvará de licença
( e taxas inclusas) das empresas

do segmento, a prolongada inatividade é responsável por uma crise
profunda e suscita medidas mais
abrangentes.
“A não realização de centenas
de eventos tornou a situação dram ática para muitas empresas e
p rofissionais autônomos. Dada a
gravidade da situação, a Aciu requisitou a isenção (do pagamento
do alvará e taxas) correspondente
ao exercício”, explica o presidente
Orlando Luiz Santos.

A crise duradoura tem motivado
iniciativas como o projeto aprovado
pela Câmara de Vereadores de Maringá, que permite pagar um auxílio
e mergencial para os profissionais
que trabalham com eventos.
O cadastro terá início na próx ima terça-feira (6). Serão duas
parcelas de R$ 500, beneficiando
t écnicos de eventos, músicos,
garçons, fotógrafos, cinegrafistas,
d ecoradores, recepcionistas e
outros profissionais.

Tolerância: um direito em extinção no Brasil
• Helton Kramer Luﬆoza

Direito
em
Debate

Para o doutrinador italiano Norberto Bobbio, a
democracia é compreendida como um conjunto de
r egras, dentro de um procedimento estabelecido,
destinado a autorizar a tomada de decisões da coletividade. Mas é claro que a democracia não pode
s er encarada somente como mero procedimento
d e tomada de decisões, pois para a modernidade
d emocrática o voto não é mero procedimento
(como o sorteio), e sim a expressão da igualdade e
liberdade. Somos livres e, portanto, decidimos nosso
destino político.
E no âmbito deste contexto, a internet se identificou como uma gigantesca praça pública em que
t odos falam o que bem desejam. Neste sentido,
a parece como um espaço de possibilidades para
a democracia participativa. Contudo, as opiniões
aparecem mais como manifestações preconceituosas e desrespeitáveis ao invés de posicionamentos
políticos passiveis de debate.
O discurso do ódio se tornou mais visível nas
redes sociais, criando uma violência simbólica em
relação a grupos ou segmentos da sociedade. E as
redes sociais só potencializaram este tipo de discurso, alimentando a necessidade de uma luta contra
o “inimigo”, desqualificando-o como sujeito participante da vida social. Seria como se disséssemos
que aquilo que não parece comigo, ou aquele que
não tem a mesma opinião que a minha, me agride.
Talvez o maior desafio da democracia na contemporaneidade seja a tolerância. Mas o que significa
s er tolerante? Será que acreditamos que apenas
repetindo a frase seremos capazes de incorporar o
que é aceitar a diferença do outro?
A s pessoas esquecem que as ideias de oposiç ão e participação popular são colocadas como
condições de uma forma de governo que permita
que os interesses dos cidadãos sejam considerados
p oliticamente iguais, ou seja, todos os indivíduos
da sociedade devem ter o direito de expressar suas
preferências por meio de ações individuais e coletivas, bem como, ter suas opções consideradas pelo
governo no momento da tomada de decisões.

Charge

E stas condições, ainda que sozinhas sejam ins uficientes, são indispensáveis para sustentar um
regime democrático, que deverá criar instrumentos
para que o cidadão tenha efetiva possibilidade de
influenciar as decisões políticas.
Não podemos esquecer que inegavelmente, estamos caracterizados pela diferença e, no entanto,
parece que não sabemos como tratá-la. Paulo Menezes, na obra Tolerância e religiões, observa que
“a intolerância não é apenas questão de não tolerar
as opiniões divergentes; ela é agressiva e com frequência assassina, no seu ódio, a diversidade alheia”.
E m uma noção global, um país que garante o
livre direito à manifestação é considerado democrático; O que quero dizer com isso? Que apesar das
reviravoltas que o conceito de democracia sofre ao
longo de sua existência, ele ainda está associado a
u ma forma de governo no qual todos os cidadãos
podem participar, respeitando o real significado de
“debate público”.
Por isso, acredita-se que é preciso defender que
em um Estado democrático – como é o brasileiro –
deva existir – além da liberdade de expressão – obediência aos princípios da convivência e tolerância. A
ausência de tais princípios, faz com que permaneça
um conflito constante entre grupos, cada um tentando se livrar do outro.
C om o amadurecimento do debate, aceitando
argumentos e opiniões contrárias com tolerância,
n ão será necessário impor uma forma de pensar,
m as respeitar cada pessoa/argumento como algo
distinto e importante para o jogo democrático. Em
o utras palavras, ao mesmo tempo em que reivind icamos nossas liberdades individuais, devemos
ter a noção de que assumimos o compromisso e a
responsabilidade de zelar para que estas liberdades
existam para todos.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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Parceria entre município e Sanepar garante
conservação de propriedades na APA do Piava
Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom recebeu
nesta semana o gerente regional da Sanepar, Ezequiel
de Souza Ribeiro, que atualizou informações sobre uma
parceria entre a companhia
de saneamento e o Instituto
de Desenvolvimento Rural
do Paraná (IDR-PR) com
apoio da Prefeitura, que
prevê ações de conservação
de solo e água da bacia
do manancial de abastecimento de Umuarama, o rio
Piava. A empresa firmou
um termo de cooperação
técnica com a Secretaria de
Estado da Agricultura e do
Abastecimento (Seab), que
é operado com apoio do IDR
(antiga Emater-PR).
A Sanepar possui um
fundo com recursos para
investimentos ambientais (o
chamado ‘Fundo Azul’), que
está sendo empregado nesta
parceria. “Serão investidos
R$ 499.375,00 na conservação de propriedades rurais
que somam 1.580 hectares
– ou seja mais de 40% do
perímetro da Área de Pro-

Prefeito Celso Pozzobom recebeu o gerente da Sanepar Ezequiel para tratar do assunto

teção Ambiental (APA) do
Rio Piava –, beneficiando
dezenas de pequenos agricultores que têm atividades
rurais nesta região”, disse o
gerente regional.
A Prefeitura de Umuara-

ma, através da Diretoria de
Meio Ambiente, participou
do planejamento das ações e
tem mantido contato com os
proprietários. “É importante
que todos aproveitem esta
oportunidade. Não há custo

nenhum para os agricultores e pecuaristas, apenas
benefício. O único trabalho
que alguns deles terão será
remover e depois colocar
novamente as cercas, nas
divisas de propriedades, e

vão ganhar adequação de
curvas de nível para evitar a
erosão em suas terras”, disse
o prefeito Celso Pozzobom,
enaltecendo a parceria com
a companhia.
O coordenador de redes
da Sanepar, Marcos Moretto, explicou que há muito
interesse na conservação
da bacia do Piava para
manter a qualidade da água
captada para tratamento e
distribuição à população
e também por ser o único
manancial de abastecimento de Umuarama. “Com o
programa, foi contratada
por meio de licitação uma
empresa especializada para
realizar terraplenagem,
conservação de curvas
de nível, terraceamento,
adequação de carreadores
e cercamento das áreas
de proteção permanente
(APPs)”, explicou.
Os serviços serão executados nas propriedades da
margem esquerda da estrada Jaborandi (sentido estação de captação), passando
pela estrada Jurupoca até a

estrada Piava, que também
se conecta à Jaborandi, nas
proximidades da Estrada
Boiadeira. “O IDR participa
com a assessoria técnica
e extensionista, diagnosticando e validando as ações
necessárias para a conservação das propriedades”,
acrescentou Moretto.
O contrato tem duração
de um ano e a estimativa
é que, além das ações de
correção de solo, sejam
instalados quatro quilômetros de mourões e cercas
no entorno de APPs, com
quatro fios de arame farpado e arame liso. “É uma
oportunidade imperdível
para corrigir problemas de
conservação e até valorizar as propriedades, além
de ajudar na preservação
da nossa única fonte de
água potável. Espero que
os agricultores entendam
esse trabalho e aceitem a
parceria com a Prefeitura
e a Sanepar, pois todos só
temos a ganhar com essa
cooperação”, completou o
prefeito Celso Pozzobom.

Boletim Agropecuário destaca início Cadastro de imóveis rurais
da colheita do feijão no Paraná
será completamente digitalizado
34% do total nacional
tenha origem no Estado.
GRÃOS
Nesta semana, também
foi encerrado o plantio da
segunda safra de milho do
ciclo 2020/21, com área
estimada em 2,4 milhões
de hectares. Do total, 92%
apresenta boas condições,
enquanto 7% tem condições medianas e 1% está
em situação ruim.
A colheita da soja atingiu 95% da área cultivada. O clima das últimas
semanas tem beneficiado
os trabalhos de colheita e
permitiu que os produtores acelerassem a retirada
do produto do campo.
Das poucas áreas ainda
a colher, 86% estão em
condições consideradas
boas e 14% em condições
medianas.

A semana foi marcada
pelo começo da colheita
do feijão da segunda safra
no Paraná. Se o clima
colaborar, a produção
pode atingir 491,2 mil
toneladas, volume 83%
superior ao da safra passada. A área, estimada em
251,2 mil hectares, é 12%
superior. Os dados são do
Boletim de Conjuntura
Agropecuária elaborado
pelo Departamento de
Economia Rural (Deral),
da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento,
referente à semana de 2 a
9 de abril.
As primeiras áreas colhidas estão na região de
Cornélio Procópio (Norte), e a expectativa é de
que o trabalho finalize
em junho. De maneira
geral, 35% das lavouras

estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 35%
em fase de floração, 27%
em frutificação e 2% em
maturação.
O Deral avalia que as
lavouras estão evoluindo
bem, e 80% da área se encontra em boas condições,
17% em condições médias
e 3% em condições consideradas ruins. Conforme
dados do Departamento,
no mês de março os agricultores receberam, em
média, R$ 282,98 pela
saca de 60 kg do feijão
cores e R$ 285,84 pelo
feijão preto. Os preços da
leguminosa no mercado
seguem firmes nos últimos meses.
A safra paranaense é
estratégica para o abastecimento do mercado
brasileiro. Estima-se que

Mulher é
agredida com
socos no rosto
por marido, no
Jardim Petrópolis

Traficantes resistem
a prisão e causam
confusão no Parque Industrial

Pálio tomado em assalto em Maria
Helena é recuperado na Boiadeira

Umuarama - Dois homens resistiram a prisão
e tentaram arrancar as armas das mãos dos policiais
quando foram abordados
durante uma verificação de
denúncia de tráfico de drogas pela Polícia Militar. O
incidente ocorreu por volta
das 16 horas desta sextafeira (9) na rua Industrial,
no Parque Industrial, em
Umuarama.
Os policiais precisaram
acionar reforço para conter os dois traficantes e
também populares que se
mostraram descontentes
com a ação, segundo a PM.
Com os suspeitos foram
apreendidas 15 buchas
de maconha. Ambos os
homens, de 19 e 21 anos,
foram presos em flagrante
e encaminhados para a
delegacia da Polícia Civil.
Segundo a PM, uma
equipe da radio patrulha
verificava uma denúncia
de tráfico próximo a Unidade Básica de Saúde, no
Parque Industrial. Quando
os policiais chegaram ao
local realizou a abordagem
de três homens, sendo que
dois deles desde o início não

Um Fiat Pálio tomado
em assalto na tarde de
sexta-feira (9) na área
central de Maria Helena
foi recuperado ainda
durante a noite por familiares da vítima, segundo
a Polícia Militar.
A vítima relatou aos
policiais que o carro foi
encontrado abandonado
na Estrada Boiadeira,

Uma mulher de 37
anos foi agredida com
diversos socos no rosto
e chutes na região abdominal por seu marido,
por volta das 2h15 deste
sábado, na rua Valdemiro Sandri, no Jardim
Petrópolis em Umuarama, segundo a Polícia
Militar. A vítima precisou ser socorrida pelo
Sam e encaminhada ao
hospital de plantão.
Segundo a PM a vítima relatou que foi agredida por seu marido, que
fugiu antes da chegada
da equipe. A mulher
estava com sangramento
na boca e no nariz e
passando muito mal,
segundo os policiais,
que acionaram o Samu.
Ainda segundo a PM a
vítima contou que sofrera vários socos na face
e na região abdominal,
além de chutes em várias partes do corpo.

respeitaram as ordens dos
policiais, não colocando as
mãos na cabeça e impedindo que fossem realizadas
buscas pessoais.
Segundo a Polícia Militar,
em determinado momento
os dois homens teriam partido para cima dos policiais
na tentativa de arrebatar a
arma dos militares, sendo
solicitado apoio de demais
equipes RPA e do efetivo
administrativo do 25°BPM
para deslocar até o local e
conter os dois indivíduos,
e também dispersar a população que se aglomerava
na rua e se mostrava descontente com a presença
da PM no local.
De acordo com a PM,
após utilização de uso progressivo da força foi possível
controlar a situação, sendo
os indivíduos algemados
e presos. Durante busca
no terreno onde os suspeitos foram encontrados
os policiais encontraram
15 buchas de maconha,
as quais os dois indivíduos
presos assumiram serem
donos, e confessaram que
estavam realizando tráfico
de entorpecentes no local.

Os donos de imóveis
rurais não precisarão
mais ir a uma unidade de
atendimento da Receita
Federal para atualizarem
ou cadastrarem a propriedade. O procedimento poderá ser concluído
diretamente no Centro
Virtual de Atendimento da
Receita (e-CAC).
Agora, todos os documentos pedidos pela Receita Federal para validar
o cadastro rural podem
ser enviados digitalmente
pelo e-CAC. Segundo o
Ministério da Economia, a
medida faz parte do Plano
de Ação da Receita Federal
no cenário pós-pandemia e contribui para a
digitalização dos serviços
públicos.

Os documentos serão
enviados ao e-CAC por
meio de Dossiê Digital de
Atendimento. Caso sejam
necessários novos documentos, eles deverão ser
apresentados por meio da
juntada de documentos,
disponível na aba “Meus
Processos”. Esclarecimentos adicionais e a confirmação de que o cadastro
foi concluído passarão a
ser efetuados eletronicamente.
Todos os imóveis rurais
precisam ser inscritos no
Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), mesmo os que
têm imunidade ou isenção
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR). Administrado pela
Receita Federal, o Cafir

próximo ao cruzamento
com a rodovia que liga
Umuarama a Maria Helena.
Segundo a Polícia Militar o carro foi encaminhado para a delegacia
da Polícia Civil de Umuarama e posteriormente
devolvido a proprietária.
Segundo a PM a vítima relatou que ela e

lista os titulares, os condôminos e copossuidores das
propriedades rurais.
Além do Cafir, os imóveis rurais são registrados
no Cadastro Nacional de
Imóveis Rurais (Cnir),
que integra dados do
Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR),
do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária (Incra).
O envio eletrônico de
documentos está disponível para quem inicia o processo pelos dois cadastros.
Tanto quem usa o Sistema
Cnir como para quem usa
o Sistema Coletor Web,
associado ao Cafir e administrado pela Receita
Federal, poderá concluir o
processo pelo e-CAC.

mais dois ocupantes seguiam no veículo por
volta das 15h30 quando
foram abordados por outro carro, sendo que um
dos ocupantes estaria
armado com um revólver e anunciou o roubo,
obrigando as vítimas a
desceram. Na sequência
os criminosos fugiram
levando o Pálio.

Jovem paraguaio é perseguido
e agredido no conjunto Guarani
Um jovem de nacionalidade paraguaia de
24 anos foi perseguido e agredido por pelo
menos quatro pessoas
durante a noite desta sexta-feira (9) na
rua Santa Efigênia, no
Conjunto Guarani, em
Umuarama, segundo
a Polícia Militar. O jovem foi socorrido pela

PM e encaminhado ao
hospital de plantão. Aos
policiais ele não relatou
o motivo da agressão.
Segundo a Polícia
Militar, por moradores
do bairro contaram que
uma pessoa estava sendo
perseguida por quatro
homens em um veículo
de cor prata. O fugitivo
teria passado a pular

muros das residências,
mas foi capturado por
seus perseguidores na
rua Santa Efigênia, onde
passou a ser agredido
por várias pessoas.
Segundo a PM, com
a chegada da equipe
policial, os agressores
se dispersaram e não foi
possível a identificação
dos envolvidos.
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IDATA COMEMORATIVA

No dia do Infectologista, conheça a importância
do médico em tempos de pandemia
Umuarama - Comemora-se neste domingo o Dia
do Infectologista, a data
estabelecida pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). Os médicos
nesta área são responsáveis por pesquisar, diagnosticar e tratar doenças
infecciosas e parasitárias.
Neste momento de pandemia do coronavírus o
infectologista é um dos
personagens principais na
luta contra o vírus.
O médico infectologista
do Hospital Uopeccan
de Umuarama, Raphael
Chalbaud Biscaia Hartmann, explica a importância desse profissional
no ambiente hospitalar,
principalmente agora com
a pandemia da covid-19.
“O infectologista busca
estratégias por meio de
revisão de literatura e experiência clínica visando
os cuidados do paciente.
Sempre buscamos estudos
com boa evidência científica para propor estratégias
de tratamentos eficazes e
que não causem danos aos
pacientes”, disse.
Ainda de acordo com
a médica infectologista,
Carla Sakuma de Oliveira,
que atua há 15 anos na
Uopeccan de Cascavel, o
hospital segue protocolos
de segurança durante os
atendimentos, para evitar
a proliferação dessas bactérias, diminuindo riscos
tanto para os profissionais de saúde e pacientes,
entre eles, utilização de
equipamentos de proteção

Emílio Ribas
Na entrevista ao jornal Umuarama Ilustrado,
o médico Raphael Biscaia Hartmann lembrou
do grande trabalho do doutor Emílio Marcondes
Ribas (Pindamonhangaba, 11 de abril de 1862
—São Paulo, 19 de dezembro de 1925) fundador
do Instituto Butantan e que foi um médico sanitarista brasileiro. “Dia 11 de abril é o dia do
infectologista mais importante do Brasil o doutor Emílio Ribas. Ele foi fundador do Instituto
Butantam em São Paulo e imagina nesta época
de pandemia quanto isso é importante. 11 de
abril, para vacina, para a infectologia é um dia
de libertação”, finalizou.

Raphael Chalbaud Biscaia Hartmann ressaltou que as pessoas podem fazer a diferença seguindo as recomendações básicas para se protegerem dos riscos de contaminação da covid-19

individual (EPIs) apropriados e treinamentos,
desta forma, a instituição
obteve taxa de infecção
hospitalar de 2%. “São
taxas excelentes considerando que os pacientes
oncológicos são muitas
vezes imunodeprimidos
e apresentam um risco
maior de terem infecções
hospitalares”, disse.
Medidas de prevenção
Em tempos de pandemia, Raphael Chalbaud
Biscaia Hartmann ressaltou que as pessoas podem
fazer a diferença seguindo
algumas recomendações
básicas, incluindo no seu
dia a dia para se protegerem dos riscos de

contaminação da covid-19.
“Estamos aqui fazendo a
nossa parte diuturnamente, onde tivemos várias
situações que deixamos
a nossa própria vida para
cuidar dos outros. Manter
os cuidados mínimos de
higienização das mãos,
distanciamento e uso de
máscara, mas cobrindo
nariz e boca é primordial
para atravessarmos esse
momento difícil”, orienta.
A Uopeccan de Umuarama é referência no tratamento de pacientes suspeitos e acometidos pela
covid-19, esses cuidados
estendem a todos que fazem parte da equipe multidisciplinar para evitar o
contágio do coronavírus.

O infectologista Raphael, destaca que a higienização das mãos é uma
simples atitude que faz
diferença na prevenção e
no controle das infecções.
“Nós seguimos protocolos rotineiramente que
são avaliados e checados
para que traga conforto
e comodidade no internamento dos pacientes.
Durante esse processo
são observadas as questões higiênicas e uso dos
antibióticos. Dentro da
ala covid, seguimos protocolos ainda mais rígidos,
fazendo uso da utilização
de EPIs, essas atitudes
colaboraram com os bons
índices que o hospital vem
alcançando”.

Segundo o médico Raphael Hartmann, o infectologista busca estratégias por meio de revisão de literatura e experiência
clínica visando os cuidados do paciente

Especialistas destacam importância Entidades que atendem crianças
dos sinais de agressão às crianças podem pleitear até R$ 75 mil para reparos
(AE) - A morte em 8 de
março de Henry Borel Medeiros, de 4 anos, chamou
a atenção sobre riscos a
que crianças e adolescentes podem estar expostos
mesmo dentro de casa ou
em ambientes conhecidos.
Especialistas afirmam que
casos de violência contra
crianças pequenas são mais
comuns do que se imagina
e destacam a importância
de os pais ficarem atentos
a possíveis sinais físicos e
comportamentais do problema, como marcas no
corpo, alterações de sono,
de alimentação ou na escola
“O fato é muito maior do
que se imagina. O DataSus
(plataforma do Ministério da
Saúde) de 2018 aponta que
dos 350 mil casos de violência por ano no Brasil, 140 mil
são contra pessoas de 0 a 19
anos. E entre 0 a 4 anos, são
35 mil casos de violência física e sexual. E se levarmos
em conta a subnotificação,
que existe, os números são
muito maiores”, diz Marco
Gama, presidente do Departamento de Segurança
da Sociedade Brasileira de
Pediatria. “Essas crianças
são ameaçadas. E, se contam alguma coisa. podem
passar para um grau maior
de agressão. Isso dura muitas vezes anos. Tem criança
que apanha quase todo dia.”
O pediatra explica que
muitos casos de violência
e abusos são difíceis de
detectar, mas ele lembra de
episódios chocantes. “Dá
para notar certos tipos de
ferida na pele com marcas
de dedo das mãos, de fivela
ou de fio de luz. Marcas de
queimadura com cigarro,

Escute a criança
Marco Gama reforça saber o que realmente
se passa com a criança é importante. “Conversar com a criança e dar crédito para ela é
fundamental, avisa. Ele também destaca sobre
a necessidade de orientar profissionais para
lidar com casos de maus-tratos - a Sociedade
Brasileira de Pediatria já produziu documentos
manuais de orientação. “É preciso romper esse
ciclo de violência para salvar mais crianças de
sequelas e de morte.”

charuto, garfo, faca ou ferro
de passar roupa. Alguns
tipos de machucados repetitivos e que geralmente as
causas não são bem explicadas”, comenta.
Pós-graduado em saúde
mental de crianças e adolescentes, ele afirma que
muitas vezes percebe-se
que uma criança está em
situação de risco por causa
de alterações comportamentais. “Tristeza frequente,
não tem prazer de brincar,
não interage com o olhar do
adulto, alteração de sono,
irritabilidade muito grande.
Ou quando emagrece demais, pois perde a vontade
de comer e até de viver”,
explica. Se a criança tem
um ou mais desses sintomas
não significa necessariamente que ela é vítima de
violência, mas os sinais
funcionam como um alerta.
Para Leila Tardivo, professora do Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo
(USP), a morte do menino
Henry é “um alerta à sociedade”. Segundo ela, é preciso ficar atento “porque raramente
na primeira vez chega a esse

tipo de coisa abominável”.
Marcas
Leila pontua que esses
sinais não necessariamente
signifiquem que a criança
esteja sofrendo abuso, mas é
preciso sempre estar alerta.
“Se uma criança pequena
estiver muito machucada,
ou com muito ‘roxo’ no corpo, e chorando, é preciso
entender que a situação é
séria. Marcas no corpo não
tem o que discutir, pois tem
ferimento que não se justifica de outras formas.”

Número denúncia
Segundo a professora,
há um número de telefone,
o 0100, que qualquer pessoa
pode fazer denúncia e funciona de forma anônima. “As
pessoas muitas vezes têm
medo de fazer a denúncia,
mas qualquer um de nós pode
fazer a notificação ou até procurar o Conselho Tutelar da
cidade”, diz. Ainda de acordo
com Leila, a fala da criança é
muito importante. “É preciso
ouvir. Quando a criança conta, é muito importante dar
atenção a isso e ver o que
está acontecendo”, lembra.

Curitiba - A Secretaria
de Estado da Justiça, Família e Trabalho, por meio do
Departamento da Política
da Criança e do Adolescente (DPCA), prorrogou até 3
de maio o prazo de envio
das propostas do Edital
de Pequenos Reparos. Os
valores repassados serão
de até R$ 75 mil por instituição que atende crianças
e adolescentes. Podem ser
contempladas até 133 entidades, totalizando repasse
de quase R$ 10 milhões.
“Este edital é exclusivamente para as instituições
que necessitam de reparos
na infraestrutura, fortalecendo a rede socioassistencial da política da criança e
do adolescente no Estado”,
esclareceu o secretário Ney
Leprevost.
Os recursos foram disponibilizados através do
Fundo da Infância e Adoles-

cência (FIA), pela Deliberação 085/2019 do Conselho
Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(Cedca).
As instituições poderão
fazer pequenos consertos
em instalações físicas; pequenas manutenções em
rede elétrica e hidráulica
(que não envolvam necessidade de aumento da carga
e/ou entrada de energia);
substituição de itens como
vidros, esquadrias danificadas, telhas e revestimentos.
Reformas mais amplas
não se enquadram no edital. Os recursos não podem
ser utilizados para ampliar,
construir, fabricar, recuperar, reformar ou executar
itens de acessibilidade que
dependam da elaboração
de projeto específico.
Serão selecionadas as
133 propostas melhores
classificadas pela Comis-

são de Seleção. Após a classificação, se houver saldo
de recursos, a comissão
poderá classificar novas entidades até que se esgotem
os recursos previstos para
o presente edital.
Podem participar instituições que atual no enfrentamento às violências
contra criança e adolescente; erradicação do trabalho infantil; promoção e
garantia do acesso à saúde,
à cultura, ao esporte e ao
lazer; combate ao uso de
substâncias psicoativas; no
fortalecimento de vínculos
familiares para crianças
e adolescentes internados
por motivo de saúde; na
garantia de direitos para
crianças e adolescentes
em situação de rua; ações
educacionais e de assistência social; e no acolhimento
institucional de crianças e
adolescentes.

Podem ser contempladas até 133 entidades, totalizando repasse de quase R$ 10 milhões
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Administração Municipal luta
há dois anos para implantar
novo estacionamento rotativo
Umuarama – No dia 3
de abril de 2019, a Prefeitura de Umuarama rescindiu
unilateralmente o contrato
de estacionamento rotativo
da Zona Azul com a empresa Caiuá Assessoria, Consultoria e Planejamento
Ltda. Desta data em diante,
a administração municipal
vem travando uma luta
contra o sistema para implantar um novo projeto
do estacionamento pago na
Capital da Amizade.
Editais de licitação e
pregão de chamamento
já foram abertos ao longo
deste período, mas os processos foram suspensos
ou paralisados, após questionamentos judiciais de
empresas e até do Tribunal
de Contas do Estado (TCE
-PR). O imbróglio jurídico
prejudica os consumidores
do comércio local, que
muitas vezes voltam para
suas casas devido à dificuldade de encontrar um local
para estacionar.
Conforme a Secretaria
de Defesa Social de Umuarama, foram identificados
avanços no processo que
tramita no TCR-PR e mesmo a ação ainda não estando julgada em definitivo, o
município decidiu reabrir
o processo licitatório no
âmbito local. A ação deve
ocorrer nos próximos dias.
O secretário Valdecir
Capelli informou ainda,
que as representações movidas contra a Prefeitura no
TCR-PR têm tido desfechos
favoráveis ao município, o
que justifica a retomada do
processo para Umuarama
voltar com o estacionamento rotativo em uma
modelagem mais eficiente,
moderna e com preço justo
para os usuários.

editoria@iluﬆrado.com.br
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Procon realiza fiscalização
conjunta com a ANP em
postos de combustíveis

A coleta das amoﬆras foi necessária uma vez que o teﬆe
local revelou indícios de miﬆura etanol anidro por litro de gasolina acima do permitido

O imbróglio jurídico prejudica os consumidores do comércio local, que muitas vezes
voltam para suas casas devido à dificuldade de encontrar um local para estacionar
Modelo
Em julho de 2020, a
Prefeitura de Umuarama
anunciou que em 31 de
agosto de 2020 abriria licitação para concessão da
exploração do Estacionamento Rotativo no município, visando a melhoria
da mobilidade urbana.
Naquele período o
edital de concorrência
normatizava que a concessão contemplava a
implantação, operação e
gestão da Zona Azul em
formato digital, incluindo
a distribuição de créditos,
disponibilização de tecnologia aos munícipes através de aplicativo digital e
a manutenção de todos
os elementos do sistema
operacional.

A concessão compreenderia ainda apoio
à fiscalização – que será
executada exclusivamente pelos Agentes da
Autoridade de Trânsito
–, visando preservar os
direitos do cidadão e o
cumprimento da rotatividade nas vagas, bem

como o controle e aferição
de uso remunerado das
vagas do estacionamento
rotativo nas vias, áreas e
logradouros públicos no
município, para veículos
automotores e similares,
denominado Sistema Inteligente de Estacionamento Rotativo.

SEM VAGAS
Em dias de comércio aberto em horário especial ou em fins de semana com atendimento
prolongado estacionar na área comercial de
Umuarama é um desafio. Mesmo antes das lojas
começarem o atendimento é fácil identificar vários veículos ocupando vagas, sendo que muitos
desses carros permanecem estacionados durante
todo o horário comercial.

Umuarama - Uma ação
conjunta entre o Procon
Municipal e a Agência Nacional do Petróleo (ANP)
foi realizada nesta semana junto a oito postos de
Umuarama, que passaram
por fiscalização que avaliou
a qualidade dos combustíveis comercializados. De
acordo com o secretário
municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor,
João Paulo Souza Oliveira,
em quatro estabelecimentos foram colhidas amostras de combustíveis para
análise laboratorial.
“A coleta das amostras
foi necessária uma vez
que o teste local revelou
indícios de mistura etanol
anidro por litro de gasolina
acima do permitido”, explicou. Os testes laboratoriais
vão apontar se a diferença está ou não dentro da
margem de tolerância. Em
todos os postos foram verificados os documentos de
outorga e os demais itens
pertinentes à atividade
do revendedor, tais como
Painel de Preços, adesivo
do CNPJ, termodensímetro
acoplado à bomba de etanol
e informação de localização

dos tipos de combustíveis
por bombas.
Umuarama conta hoje
com 44 postos na sede,
nos distritos e rodovias que
cortam o município. Segundo o secretário, os fornecedores também foram
orientados em relação ao
cumprimento do decreto
federal 10.634/2021, que
entrou em vigor em 25 de
março deste ano e dispõe
sobre a divulgação de informações aos consumidores
referentes à composição
dos preços dos combustíveis automotivos.
“Enquanto a ANP fiscalizou a qualidade dos combustíveis, a proporção das
misturas de álcool anidro à
gasolina e a quantidade de
água no álcool hidratado,
com o fiscal de derivados
de petróleo e combustíveis
Dario Augusto Lins Neto,
de São Paulo, a equipe do
Procon Municipal aproveitou para orientar os
donos e gerentes dos postos
sobre a obrigatoriedade da
placa com as informações
detalhadas sobre os componentes do preço final dos
combustíveis”, completou
João Paulo.

Fluxo de veículos em estradas com pedágio cai 12,6% em março, diz ABCR
São Paulo (AE) - O
fluxo de veículos em estradas com pedágio no
Brasil caiu 12,6% em
março ante fevereiro, com
ajuste sazonal, de acordo
com o Índice ABCR de
Atividade, construído pela
Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias (ABCR) em conjunto com a Tendências
Consultoria Integrada.
No período, o movimento
de leves teve queda de
17,4%, enquanto o de
pesados cresceu 0,1%.
Na comparação com

março de 2020, entretanto, o fluxo total de veículos
teve expansão de 3,6%,
puxado principalmente
pelo desempenho de pesados, com alta de 11,6%. Já
o de leves subiu 0,1% no
período em análise.
Conforme Andressa
Guerrero, analista da
Tendências, diretamente
ligada ao recrudescimento do isolamento social
em grande parte do País,
houve queda do fluxo de
leves em todas as regiões
analisadas. Por outro lado,
o fluxo de pesados ainda

apresenta certa resiliência
mantendo a movimentação de carga de bens essenciais, principalmente,
afirma.
No primeiro trimestre,
houve queda de 8,4% no
fluxo de veículos leves em
estradas com pedágio e
crescimento de 6,2% no
de pesados. Em 12 meses
encerrados em março,
com exceção de pesados,
que teve variação zero,
as demais taxas foram
negativas em 13,2% (fluxo
total) e em 17,5% (leves).
“Com o pior desempe-

nho em abril de 2020, a
trajetória do índice continua revelando os efeitos
negativos
da pandemia. Vale destacar que o fluxo de leves
não voltou ao patamar do
período pré-pandemia e
continuará sensível aos
desdobramentos envolvendo a covid-19 no Brasil”, conclui.
Eﬆados
O fluxo total de veículos nas estradas com
pedágio caiu em todos
os locais pesquisados.

No Paraná, cedeu 7,4%
frente a fevereiro, em
termos dessazonalizados,
influenciado pelo recuo
de 24% do índice de leves
e avanço de 6,7% do índice de pesados no período
No confronto com
março do ano passado, o
indicador total apresentou
avanço de 2,5%. O fluxo
pedagiado
de veículos leves caiu
7,1%, enquanto o fluxo
de pesados apresentou
aumento de 13,2%. Já
nos últimos doze meses
o índice total acumula

queda de 7,6%, reflexo da
alta de 3,5% dos veículos
pesados e queda de 14,3%
dos veículos leves.
No Rio de Janeiro, o
fluxo total caiu 3,9% ante
fevereiro, com ajuste. O
resultado decorreu das
quedas de 1,8% no fluxo
de veículos pesados e de
4,9% dos leves.
Em São Paulo, o fluxo
pedagiado total de veículos teve recuo de 14,3%
em março ante o mês
anterior, puxado pelo declínio de 18,8% (leves) e
pela alta 0,4% (pesados).

Copel lança nova etapa do projeto para troca de eletrodomésticos
Curitiba - A Copel
lança amanhã mais
uma etapa do projeto
“Trocou, Economizou”, em parceria
com a rede varejista
Colombo. A ação oferece bônus acima de
40% na compra de
um novo equipamento, desde que o cliente entregue em troca
um eletrodoméstico
similar antigo. O objetivo é promover a
eficiência no consumo da energia, incentivada ainda pela
troca de um conjunto
de lâmpadas a cada
compra feita.

Nesta rodada, serão disponibilizados
para venda refrigeradores de uma e duas
portas e o ar-condicionado split de 9 mil
BTUs.
A venda é realizada na rede de lojas
Colombo em todo
o Paraná, mas também de modo remoto,
pelo site http://www.
colombo.com.br/copel e pelo telefone
0800 644 4114. É
importante observar
que o projeto trabalha
com estoque limitado de produtos e as
entregas são feitas

em até 90 dias após
a compra.
A varejista foi vencedora da licitação
promovida pelo Programa de Eficiência
Energética da Copel,
regulado pela Agência
Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).
O projeto prevê
ainda uma última
etapa futura, quando serão concedidos
bônus para a compra
de freezer e de mais
uma cota de refrigeradores e ar-condicionado. Ao todo, são
23 mil eletrodomésticos e 25 mil kits de

lâmpadas para venda
avulsa.
Além disso, toda
compra de eletrodoméstico deve ser
acompanhada pela
entrega de sete lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que são trocadas
por lâmpadas de led,
mais eficientes e econômicas.
O material recolhido é destinado ao descarte ambientalmente correto, em um
processo de logística
reversa que permite
o aproveitamento dos
resíduos.

Na primeira etapa,
em fevereiro, 7 mil
refrigeradores foram

comercializados em
cerca de uma semana.
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Veja as alterações do Código de Trânsito
que começam a valer nesta segunda-feira
A partir de amanhã, segunda-feira (12) entram em vigor as novas regras que alteraram 57 artigos do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), que foram aprovadas em 13 de outubro de 2020. Para te deixar atento e por dentro do que muda, o Jornal Umuarama Ilustrado
reuniu as principais mudanças que podem ser conferidas abaixo:

Transporte de crianças no carro
Regra atual
Crianças menores
d e 10 anos devem
ocupar o banco traseiro e utilizar equipamento de retenção
adequado.

Nova regra
C adeirinha obrig atória para crianças
d e até 10 anos com
menos de 1,45 metro
d e altura, com pena
de multa por infração
gravíssima.

Recall
Regra atual
Informações referentes às campanhas
de chamamento (recall) de consumidores para substituição
o u reparo de veícul os não atendidas
no prazo de um ano,
d everão constar no
Certificado de Licenciamento Anual.

Como ficará
A pós 1 ano da inclusão da informação
de recall no Certificad o de Licenciamento
A nual, o veículo somente será licenciado
m ediante comprovaç ão do atendimento
ao recall.

Transporte de crianças na moto
Regra atual
É proibido transp ortar criança men or de 7 anos ou
s em condições de
c uidar da própria
segurança.

Nova regra
Será proibido transportar criança menor
d e 10 anos ou sem
c ondições de cuidar
da própria segurança.
p ena de multa e susp ensão do direito de
dirigir.

Uso da luz baixa em rodovias
Regra atual
O condutor manterá acesos os faróis do veíc ulo, utilizando a luz baixa, durante a noite e
durante o dia nas rodovias.

Nova regra
-Os veículos que não dispuserem de luzes de
rodagem diurna (DRL) deverão manter acesos os
faróis nas rodovias de pista simples situadas fora
dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia.
- O condutor deverá manter os faróis acesos
nas seguintes situações: à noite (sempre) e durante o dia (dentro de túneis; sob chuva, neblina
e cerração).
- As motos e os veículos de transporte coletivo
deverão utilizar o farol tanto durante o dia quanto
à noite.
- Veículos que não contarem com luz de rodagem diurna, deverão manter os faróis acesos
durante o dia quando estiverem em pista simples
fora do perímetro urbano

Viseira de motos
Regra atual
Há 2 tipos de enquadramento para essa infração:
– Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem viseira ou óculos de proteção (Art.244):
Infração gravíssima
Multa de R$ 293,47
Recolhimento da CNH e suspensão direta do
direito de dirigir.
P ilotar com a viseira levantada ou fora das
condições exigidas pela Res. 453/13 do Contran
(Art.169):
Infração leve
Multa de R$ 88,38.
Nova regra
Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomot or com a utilização de capacete de segurança
sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira
ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do Contran (Art.244).
Infração média
Multa de R$ 130,16
Retenção do veículo para regularização.

Reprovação em exames para obter a CNH
Regra atual
O candidato só
pode repetir o exame
depois de 15 dias da
divulgação do resultado, sem repetir as
etapas nas quais tiver
sido aprovado.

Nova regra
A caba o prazo de
espera de 15 dias após
reprovação no exame
t eórico ou prático na
primeira habilitação.

Exames da CNH com especialistas
Regra atual
Exames médicos e psicológicos para obtenção
da primeira CNH ou renovação são obrigatórios,
mas profissionais não precisariam de títulos específicos para realizarem os exames necessários.
Nova regra
Agora os médicos precisarão ser especialistas
em Medicina do Tráfego e, no caso dos psicólogos,
especialistas em Psicologia do Trânsito.
N o entanto, os profissionais que já atuam
nessa área sem o título de especialista poderão
permanecer trabalhando por até 3 anos após a
lei entrar em vigor (12 de abril).

Aula noturna na formação de condutores
Regra atual
É obrigatório dur ante o curso prátic o de formação de
c ondutores para a
categoria A e B, é exigido, no mínimo, 01
hora/aula no período
noturno.

Nova regra
A lunos não precis am mais ter aulas
práticas à noite.

Exame toxicológico
Regra atual
Obrigatório para candidatos a habilitação ou
renovação para as categorias C, D e E.

Nova regra
-Renovação da CNH das categorias C, D, e E,
os condutores deverão realizar obrigatoriamente
o exame toxicológico e com resultado negativo.
- Motoristas com menos de 70 anos, deverá
ser de 2 anos e 6 meses, independentemente da
validade da habilitação.
-Deixar de realizar o exame toxicológico, após
30 dias do vencimento do prazo estabelecido, será
considerado uma infração gravíssima.
É uma nova infração acrescida ao CTB pela
L ei º 14.071/2020, estipulada no art. 165-B. A
penalidade prevê multa multiplicada 5 vezes (R$
1.467,35) e a suspensão do direito de dirigir por
3 meses
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Validade da CNH
Regra atual
C ondutores até
6 5 anos – validade
de 5 anos
C ondutores com
m ais de 65 anos –
validade de 3 anos
* Ou conforme
critério médico.

Nova regra
Condutores até 50
a nos de idade: renovação a cada 10 anos
De 50 a 70 anos: a
cada 5 anos
A partir de 70
anos: a cada 3 anos.

O BS: Fica mantido o prazo de validade dos
d ocumentos de habilitação expedidos antes da
data de entrada em vigor desta lei.

Uso do farol, durante o dia, para motocicletas
Regra atual
Transitar com motocicleta, motoneta e
c iclomotor com os
faróis do veículo apagado está cometendo
uma infração gravíssima com multa é de
R $ 293,47, passível
d e recolhimento da
CNH e suspensão do
direito de dirigir.

Nova Regra
Passa a ser infração
m édia com multa de
R $ 130,16 e acrésc imo de 4 pontos no
prontuário da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do infrator.

Transferência do veículo
Advertência por escrito
É uma penalidade imposta com finalidade
educativa aos que cometerem infrações leves e
médias.

Regra atual
- Penalidade imposta aos condutores que
cometerem infração leve ou média, desde que o
infrator não seja reincidente, na mesma infração,
nos últimos doze meses.
- O CTB diz que a penalidade poderá ser imposta
s e a autoridade de trânsito entender esta como a
providência mais educativa.
Nova regra
A penalidade de advertência por escrito deverá
ser imposta à infração de natureza leve ou média,
passível de ser punida com multa, caso o infrator
não tenha cometido nenhuma outra infração nos
últimos 12 meses.

Regra atual
Deixar de efetuar o registro de veículo no
prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de
trânsito é infração:
Grave
Multa de R$ 195,23.
Retenção do veículo para regularização.

Nova regra
Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo
de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito
é infração:
Média
Multa de R$ 130,16.
Remoção do veículo.
Motoriﬆas embriagados
Nova regra
Em caso de homicídio culposo ou lesão corporal
culposa, a pena de prisão não pode ser substituída
por outras penas mais leves.

Novo prazo máximo para julgamento de recursos

CNH suspensa
Regra atual
20 pontos, no período de 12 meses (independente da gravidade das infrações)

Nova regra
20 pontos, no período de 12 meses, caso constem duas ou mais infrações gravíssimas.
30 pontos, no período de 12 meses, caso conste
uma infração gravíssima.
40 pontos, no período de 12 meses, caso não
conste nenhuma infração gravíssima.
* 40 pontos, no período de 12 meses, para
c ondutor que exerce atividade remunerada,
independente do tipo de infração cometida.

Estabelecimentos são notificados
por funcionarem após as 20 horas

Quatro estabelecimentos
c omerciais foram notificad os e orientados a fechar
p or estarem funcionando
após as 20 horas, em desrespeito ao toque de recolher
vigente em Umuarama. A
ação de fiscalização foi feita
p or agentes da Vigilância
S anitária e contou com
apoio da Guarda Municipal
e Polícia Militar.
Segundo a PM foram vistoriados diversos comércios
noturnos, sendo lavradas as

devidas notificações aos que
i nfelizmente estavam desc umprindo o decreto que
visa controlar a disseminação da doença COVID-19.
S egundo a PM durante
a Operação foram perceb idos diversos pontos de
a glomeração de pessoas
consumindo bebida alcoólica, principalmente nas avenidas Maringá e Rio Grande
do Norte, tendo os cidadãos
dispersados ao visualizarem
a aproximação das equipes
da fiscalização.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
deve ouvir a sociedade antes de tomar qualquer
resolução de impacto no trânsito.

Escolinhas de trânsito
Crianças e adolescentes terão aulas teóricas e
práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.

Porte da CNH
Regra atual
P orte obrigatór io da ACC, PPD
o u CNH quando o
c ondutor estiver à
direção do veículo.
D esde 2018 há
a versão digital do
d ocumento, que é
p ossível baixar pelo
a plicativo Carteira
Digital de Trânsito.

Nova regra
O porte da CNH
p oderá ser dispensado, caso a fiscalização
c onsiga, através de
verificação do sistema,
comprovar que o condutor está habilitado.

Cadastro positivo
Condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses poderão ter
benefícios fiscais e tarifários.

Infração Ultrapassar Ciclista
Conversão à direita

Nova regra
-Motorista não apresenta a defesa prévia deverá
receber a notificação de imposição da penalidade
em até 180 dias após o registro da infração.
-Se apresentar defesa prévia dentro do prazo,
o órgão terá um tempo máximo de 360 dias para
aplicar as penalidades.
- Caso exceda esse prazo a penalidade não
poderá ser aplicada.

Consulta pública

Regra atual
N ão há autorização para livre conversão à
direita.

Nova regra
A Lei 14071/20 inseriu o Art.44-A ao CTB,
p ara permitir o livre movimento de conversão
à direita diante de sinal vermelho do semáforo
onde houver sinalização indicativa que permita
essa conversão, observados os Arts. 44, 45 e 70
do CTB.

Descontos para o pagamento de multas
Regra atual
O pagamento da multa poderá ser efetuado
até a data do vencimento expressa na notificação,
por oitenta por cento do seu valor.

Nova regra
- O condutor passa ter 40% de desconto do
valor total da multa, desde que não recorra da
infração.
- Se o condutor reconhecer o cometimento da
infração, poderá efetuar o pagamento da multa
por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em
qualquer fase do processo, até o vencimento da
multa.

Regra atual
Deixar de reduzir a velocidade do veículo de
forma compatível com a segurança do trânsito
ao ultrapassar ciclista é infração:
Grave;
Multa de R$ 195,23.
Nova regra
Deixar de reduzir a velocidade do veículo de
forma compatível com a segurança do trânsito
ao ultrapassar ciclista é infração:
Gravíssima;
Multa de R$ 293,47.
- Quem estacionar em ciclovia ou ciclofaixa
receberá multa por infração grave.

Identificação do condutor infrator
Regra atual
- O prazo para
i ndicar o condutor
infrator é de 15 cont ado da notificação
da autuação.
-Após o prazo, se
o condutor não for
i dentificado, será
considerado responsável pela infração o
p rincipal condutor
o u, em sua ausência, o proprietário do
veículo.

Nova regra
-O prazo para indicar
o condutor infrator, a
partir de abril, passará a
ser de 30 dias.
-Defesa prévia é tornada mais simples e com
opção de ser eletrônica, a
critério do condutor.
-Multas por infrações
l eves e médias serão
punidas apenas com advertência, caso o condutor não tenha cometido
n enhuma infração nos
últimos 12 meses.

PM apreende motos ‘barulhentas’ em Cruzeiro do Oeste
A Polícia Militar lav rou nove notificações
e apreendeu quatro
m otocicletas com irregularidades nos últimos
d ois dias em Cruzeiro
d o Oeste. Uma das inf rações mais flagradas
é a moto com descarga
l ivre, ou seja, sem o
r edutor de ruídos que
f az com que os veícul os incomodem com o
excesso de barulho por
onde passam.
S egundo a PM, essa
conduta não condiz com
a regulamentação do
C onselho Nacional de
Trânsito (Contran) que
l imita o ruído que veíc ulos, principalmente
m otocicletas, podem
p rovocar. Segundo a
P M, muitas das vezes
ainda, os condutores de
t ais motocicletas além
de não possuírem habilitação são flagrados pela
p opulação realizando
m anobras perigosas,

c omo o ato de equilibrar-se em uma roda só.
S egundo a Polícia
M ilitar em virtude da
quantidade de denúncias
e reclamações os policias

têm intensificado a fiscalização onde os flagrantes
m ais comuns são alter ação de características
d o veículo, dirigir sem
possuir Carteira Nacional

d e Habilitação (CNH),
c onduzir o veículo com
equipamento obrigatório
i noperante/ineficiente,
c onduzir o veículo com
descarga livre.
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INESTE DOMINGO

Em meio ao caos da pandemia, Palmeiras
e Flamengo disputam Supercopa do Brasil
São Paulo (AE) - Com
o calendário dos estaduais
norteado por paralisações e
desmando de jogos por causa
da pandemia, a temporada
2021 do futebol, enfim, vai
ter “início” com a disputa da
Supercopa do Brasil neste
domingo, às 11h, no estádio
Mané Garrincha, em Brasília.
Mas os dois finalistas também
tiveram que conviver com
a incerteza da realização da
partida até sexta pela manhã, quando o presidente do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o ministro Humberto
Martins, derrubou a decisão
que determinava a volta do
estado de lockdown no Distrito Federal. O título de peso
vai reunir os dois melhores
times do Brasil na atualidade.
Vencedor da Copa do Brasil
do ano passado, o Palmeiras
tenta superar o campeão brasileiro Flamengo, que busca
também o bicampeonato da
Supercopa.
Além da importância da
conquista, a Supercopa é um
importante aporte financeiro
nesses tempos de ausência de
receitas de bilheteria pelo fato

de os jogos não terem público.
O campeão recebe da CBF R$
5 milhões enquanto o vice
embolsa menos da metade
(R$ 2 milhões)
Atual vencedor da Copa
Libertadores, o Palmeiras tem
uma pequena maratona de
jogos decisivos envolvendo,
além da taça em disputa em
Brasília, o título da Recopa
Sul-Americana. Após triunfar
no jogo de ida em Buenos
Aires por 2 a 1, os palmeirenses fazem o confronto de
volta na próxima quarta-feira,
também em Brasília, diante
do Defensa Y Justicia, com a
vantagem do empate para ser
campeão.
Diferentemente da Recopa Sul-americana, a Supercopa é em jogo único e o
técnico Abel Ferreira entende
que toda cautela é necessária
para evitar erros que facilitem
a vida do rival. Assim, com a
paralisação do Campeonato
Paulista, a comissão técnica
se planejou para trabalhar
em duas frentes: ajustar o
time taticamente e deixar o
preparo físico em dia a fim de
chegar embalado diante dos

Flamengo e Palmeiras fazem novo duelo neste domingo por título da Recopa

cariocas. O grupo principal
chegou a ter férias após o
término do Brasileiro, mas o
foco na primeira decisão do
ano foi a prioridade da última

semana.
O desfalque certo é Luiz
Adriano. O jogador testou
positivo para covid-19, ficou
fora da partida contra o De-

fensa Y Justicia e também
não encara o Flamengo. A
tendência é que Abel Ferreira
mantenha a base do time que
jogou na Argentina. Como

ele conseguiu trocar todas as
peças de meio-campo, o desgaste não deverá ser problema
para a partida deste domingo.
Assim a tendência é que ele
tenha Felipe Melo, Zé Rafael
e Raphael Veiga em boas
condições físicas para iniciar
a partida.
Já o Flamengo vem embalado pelas últimas duas
atuações no Campeonato
Carioca. A partir do jogo
contra o Bangu, o técnico Rogério Ceni passou a utilizar o
time principal e o resultado
agradou ao comandante. Na
soma dos placares (3 a 0 e
5 a 1), o time rubro-negro
fez oito gols e mostrou um
bom poder ofensivo. Apesar
do desempenho, treinador
disse que a cautela é sempre
importante em jogos decisivos. “Difícil de analisar
pela diferença de nível de
competição. Fomos melhores
do que último jogo, teve mais
intensidade e mais chances
de gols. O que vejo é um aumento significativo da parte
física”, disse o treinador, que
não deve ter desfalques para
a primeira decisão do ano.

Líder e invicto, Corinthians busca um bom futebol no retorno diante do Guarani
São Paulo (AE) - O Corinthians volta a jogar pelo
Campeonato Paulista, neste
domingo, às 20 horas, no
Estádio Brinco de ouro da
Princesa, em Campinas,
diante do Guarani. O time
do técnico Vagner Mancini
espera manter a liderança
do Grupo A e a invencibilidade de cinco jogos na
competição com um bom

futebol, coisa que ainda
não apresentou nesta temporada.
Mancini utilizou os
quase 20 dias que teve de
treinamento para tentar
aperfeiçoar principalmente
o posicionamento e a produção ofensiva. O ataque,
autor de seis gols em cinco
jogos, é apontado com o
principal responsável pelas

vitórias magras tanto no
Estadual como na Copa do
Brasil, competição nacional
na qual o time de Parque São
Jorge eliminou Salgueiro e
Retrô com apresentações
medíocres.
Depois da entrevista desta sexta-feira do gerente
Alessandro Nunes e do diretor Roberto de Andrade,
quando foi revelado que

o trio formado por Otero,
Cazares e Jemerson não vai
permanecer no clube após
o fim do contrato em 30 de
junho - cortes na folha salarial do elenco são o motivo
-, Mancini fica com duas
opções a menos para formar
o ataque.
Desta forma, o Corinthians não deverá apresentar
mudanças de nome na forma-

ção da equipe, mas de atitude.
Jô, Gustavo Silva e Varanda
poderão formar o ataque. Nos
demais setores da equipe,
nenhuma novidade. A defesa fica com Cássio, Fagner,
Bruno Méndez, Gil e Fábio
Santos, enquanto Ramiro,
Camacho e Gabriel serão os
responsáveis pela armação.
GUARANI
- O técnico Alan Aal po-

derá contar com a estreia
do meia Régis, contratado
d o C r u z e i ro d u r a n t e o
período de paralisação.
Esta deverá ser a única
alteração na equipe que
vinha atuando, pois o treinador considera que quatro jogos disputados é uma
quantidade muito pequena
para analisar o grupo de
jogadores.
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Preparando a volta

Foto: Tarcísio Filho
/ Estevam Avellar-RG

Voltando à cena

A personagem Maria Ísis vivida por Marina Ruy Barbosa, na novela “Império”, volta à cena a partir de amanhã
quando a trama começa a ser reprisada pela Globo, na
faixa das nove da noite. Este trabalho foi bem marcante
na carreira da atriz. A bonitinha participou de uma coletiva online de imprensa juntamente com parte do elenco
da novela.

Entrevista

Marcelo Adnet é o entrevistado do programa
"Música e Cinema", do Canal Like que vai ao ar
hoje, às 18 horas. Ele bate um papo com o pai,
Chico Adnet, músico e apresentador da atração.
Na conversa, o artista global fala sobre o início da
carreira no teatro, se derrete ao comentar como
foi mudado pela paternidade, lembra seus principais trabalhos na TV e no cinema e comenta os
perrengues que já passou nos bastidores de sets
de filmagem.

No “Programa Silvio Santos”

Enquanto ainda não é seguro gravar programas inéditos, Sílvio Santos continua colocando reprises de seu
programa no ar. Hoje a atração relembra a participação
de Chris Flores e Beca Milano como convidadas do “Jogo
das 3 Pistas”. O dono do SBT ainda não deu sinal verde
para sua volta aos estúdios.

Planejando a família

Muito se tem especulado sobre Andressa Suita e Gusttavo Lima. Eles se separaram no ano passado e depois
decidiram retomar o casamento. Tudo indica que estão
juntos de novo, mas o casal resolveu manter o relacionamento fora dos holofotes. Surgiram boatos de que a
modelo pretende ter mais filhos, no entanto ela mesma
descartou a possibilidade quando contou que o filho mais
velho, Gabriel, revelou à mãe que não gostaria de ter mais
um irmão, além de Samuel.

Mais sobre Andressa Suita

A modelo estrelou ensaio fotográfico de moda de inverno. Ela contou numa rede social que as fotos foram feitas
em sua casa e aproveitou para mostrar alguns dos cliques,
nos quais ela esbanjou estilo.

A cara da mãe

Suzanna Freitas resolveu imitar a mãe, Kelly Key.
Ela tirou uma foto vestindo o
mesmo figurino e penteado
usado por Kelly Key na capa
de um CD lançado em 2005.
O resultado foi que os seguidores ficaram confusos
e também admirados com
a semelhança entre ambas.
Suzanna Freitas adiantou
que ela está gravando uma
campanha publicitária para
o Dia das Mães e a foto faria
parte da ação. É esperar e
conferir.

1) Em qual dessas
produções Tarcísio
Filho deu vida ao personagem Neto? Seu
último papel foi em
“Verão 90”, na qual ele
interpretou o Duque
Alexander.
a) “Aquarela do Brasil”
b) “Duas Caras”
c) “A Casa Das Sete Mulheres”
d) “Salve, Jorge”
2) Qual ator fez par romântico com Lucélia Santos
na versão exibida pela Globo de "A Escrava Isaura"?
a) Mário Gomes
b) Roberto Pirillo
c) Cláudio Cavalcanti
d) Reginaldo Faria
3) Rubico era um dos personagens da novela "Como
Uma Onda". Qual desses atores viveu o papel?
a) Sérgio Malheiros
b) Felipe Latgé
c) Arthur Lopes
d) Pedro Malta
4) Suzana Vieira já viveu várias personagens em
novelas globais, entre elas a batalhadora Ana. E foi
em qual dessas novelas que a atriz interpretou tal
personagem?
a) “Por Amor”
b) “A Próxima Vítima”
c) “Escalada”
d) “Mulheres Apaixonadas”
5) Quais atrizes viveram a personagem Ana Terra
na minissérie "O Tempo e o Vento"?
a) Glória Pires e Nicete Bruno
b) Glória Pires e Lelia Abramo
c) Glória Pires e Miriam Pires
d) Glória Pires e Tônia Carrero
(Respostas: 1-c / 2-b / 3-c / 4-b / 5-b)

Mostrando o ﬁlho

Letícia Navas compartilha com seus
seguidores alguns momentos de sua rotina
com o filho recém-nascido, Nathan, fruto do
casamento com o chef Otto Queiroz. Dias
atrás, a atriz que fez a Clarita na segunda
versão de “Chiquititas”, mostrou o menino
vestido de coelhinho para comemorar o
mesaniversário de dois meses e a Páscoa.

Carlos Alberto de Nóbrega esteve nos estúdios onde
serão gravadas as novas edições do humorístico “A Praça
é Nossa”, no SBT. O novo cenário tem dois bancos, a fim
de cumprir as regras de distanciamento para prevenção
ao novo coronavírus e também não terá mais a plateia e o
elenco de apoio. A previsão de retomada dos trabalhos é
na próxima semana, sendo que Carlos Alberto de Nóbrega
venceu a Covid-19 e também já está devidamente vacinado.

Declaração apaixonada

O cantor Tierry fez uma declaração apaixonada para
Gabi Martins numa rede social. Ele compartilhou foto na
qual o casal aparece usando pijamas iguais e pantufas
de Minions. Tudo com direito à legenda cheia de amor e
carinho. Bom de ver.

Filmes
(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o
prévio aviso)
Tá Dando Onda 2
(Surf's Up 2: WaveMania) 13h15, na Record, EUA, 2017. Direção de Henry Yu. Com Jeremy Shada, Jon Heder, John Cena,
Mark Calaway, Paul Levesque, Diedrich Bader. Nesta sequência
de “Tá Dando Onda”, o pinguim surfista Cadu Maverik está de
volta. Quando o grupo de marombados Hang 5 surge na ilha
Pen-Gu explicando o caminho para uma praia que, dizem, tem
as maiores ondas do planeta, Cadu e seus amigos não hesitam
em aceitar o desafio e iniciam uma longa jornada em busca do
lendário e perigoso lugar.
Zootopia: Essa Cidade é o Bicho
(Zootopia) 13h20, na Globo, EUA, 2016. Direção de Byron
Howard, Rich Moore e Jared Bush. Com Ginnifer Goodwin,
Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie
Hunt, Don Lake. Judy Hopps é a pequena coelha de uma fazenda
isolada, filha de agricultores que plantam cenouras há décadas.
Mas ela tem sonhos maiores: pretende se mudar para a cidade
grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem
em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha policial.
Judy enfrenta o preconceito e as manipulações dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada da raposa Nick Wilde,
conhecida por sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla
se dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo uma
conspiração que afeta toda a cidade.
Homens de Coragem
(Only The Brave) 15h50, na Globo, EUA, 2017. Direção de Joseph Kosinski. Com Jeff Bridges, Josh Brolin, Jennifer Connelly,
Miles Teller. Um incêndio gigantesco na região do Arizona levou
a um verdadeiro combate com os mais experientes bombeiros
da região. Nos eventos reais, de 2013, 19 bombeiros faleceram.
No Rastro da Bala
(God Only Knows) 20h00, na Bandeirantes, EUA, 2014. Direção de James Mottern. Com Bem Barnes, George Mullins. Nick é
um integrante da máfia italiana em Boston. Ele se apaixona pela
jovem Ali e decide abandonar o crime. Para conseguir deixar a
gangue, ele vai ter que enfrentar tudo e todos.
Acerto de Contas
(Recoil) 21h45, na Bandeirantes, EUA, 2011. Direção de Terry
Miles. Com Steve Austin, Serinda Swan. Após o assassinato de
sua família, o policial Ryan Varret jura vingança e se torna um
vigilante sem lei, determinado a deter qualquer criminoso com
suas próprias mãos.
Anjos Da Noite: O Despertar
(Underworld: Awakening) 23h50, na Globo, EUA, 2012. Direção de Bjorn Steinl e Mans Marlind. Com Kate Beckinsale,
Stephen Rea, Michael Ealy, Theo James, India Eisley, Sandrine
Holt, Kris Holden-ried, Charles Dance, Catlin Adams. Após
acordar de um coma de mais de 10 anos, Selene vê que o mundo
mudou muito desde que "apagou". Os humanos descobriram a
existência dos vampiros e lobisomens e passaram a caçar essas
raças. No meio da eterna disputa, descobre que possui uma filha
adolescente que é metade vampira e metade lobisomem, que
precisará de sua ajuda.
O Patriota
(The Patriot) 01h15, na Globo, EUA, 2000. Direção de Roland
Emmerich. Com Mel Gibson, Jason Isaacs, Heath Ledger, Joely
Richardson. Benjamin Martin foi o herói de um violento conflito.
Desde o término da guerra ele renunciou à luta, vivendo em
paz com sua família. Quando os ingleses levam a Guerra da
Independência americana para dentro de sua casa, Benjamin
não vê outra saída a não ser pegar nas armas novamente, desta
vez acompanhado por seu filho idealista, e liderar uma brava
rebelião em uma batalha contra o implacável e equipado exército britânico.

Menino sorridente

Ela tem compartilhado
a sua rotina de mãe de primeira viagem desde que o
filho Antonio Enrico nasceu.
O menino completou cinco
meses e Sthefany Brito mostrou uma foto na qual o bebê
aparece sorridente e muito
espontâneo encantando os
seguidores da atriz.

Transformação

Aysha Benelli é filha da
cantora Simony e do rapper
Afro-X e faz questão de mostrar o antes e depois que
decidiu pela reeducação
alimentar e pelos cuidados
consigo mesma. A artista
já perdeu 35 quilos e comemora a transformação de
seu corpo. Aysha Benelli
ganhou notoriedade quando
atuou em “Carrossel”, há
nove anos, interpretando a
Laura. Atualmente, ela está
prestes a completar 18 anos
e é digital-influencer.

Áries
Os negócios que exigem autodisciplina eﬆão favorecidos. Bom para
tratar de assuntos relativos à pessoa
amada. Use a sua fé para fortalecer
seu espírito.
Touro
O momento realça sua individualidade. É um ótimo dia para organizar as
finanças. As coisas boas eﬆão dentro
de nós, onde o desejo não precisa de
razão nem os sentimentos de motivo.

Gêmeos
Aproveite o momento para moﬆrar
o seu valor. Comemore as vitórias
com quem o ajudou progredir. Fique
longe de discussões; à medida que a
discussão avança, a verdade recua.
Câncer
Que você tenha hoje um bom dia!
Seja feliz e nunca deixe o otimismo de
lado. Faça novas amizades e procure
auxiliar a quem necessitar de sua
ajuda. Cultive sempre o amor e a paz.
Leão
Excelente para um dia de descanso
e curtir a família baﬆante. Cuide bem
da sua saúde agora, para não ter
tranﬆornos futuros. Olhe para frente e
sempre pense no que pode melhorar.
Virgem
Talvez dedicar-se a rotina possa ser
o melhor que você pode fazer neﬆe
dia. Pense nos problemas como quem
tenta solucionar um quebra-cabeças
e encontrará a solução adequada.

Libra
Tente se adaptar às mudanças que
eﬆão ocorrendo na sua rotina. O momento favorece os assuntos ligados
ao coração. No entanto, tenha cautela
para não se desviar dos objetivos.
Escorpião
Excelente momento para organizar as
finanças. No amor, o pique é de forte
erotismo e sensualidade. Aproveite!
Eﬆe momento reservará muitas surpresas para você.
Sagitário
Sua capacidade de trabalho vai superar as expectativas. O momento indica
sucesso nos eﬆudos. Poderá solucionar um problema crônico de saúde. O
romance ganha novo embalo.
Capricórnio
Bom para usar sua criatividade. O
trabalho de rotina será favorecido,
principalmente se o público masculino
for o seu principal alvo. A relação a
dois conta com boas energias.
Aquário
O momento traz uma grande disposição para a cultura. Aproveite para ser
muito feliz neﬆa semana que se inicia.
Renove os cuidados na prevenção ao
novo coronavírus.
Peixes
Procure agir com desprendimento.
A intimidade com seu par promete
aumentar. Seu coração tem tudo para
receber novos eﬆímulos. O amor eﬆá
no ar, saiba aproveitá-lo.
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Descubra como a zumba vai te deixar
saudável e com o corpo durinho
A busca de métodos de
perder peso rápido e prazeroso parece que jamais
terá fim, uma vez que ter a
silhueta ideal depende principalmente da comida que
se ingere e parece que tudo
que é gostoso – frituras, doces, refrigerantes, bebidas
alcoólicas – engorda.
Daí, o jeito é compensar
o estrago na academia.
Malhar para se livrar das
calorias extras.
E seguindo a linha “malhação”, a zumba ganha
cada vez mais adeptos e
adeptas.
Mas, afinal, o que é zumba?
Zumba
A zumba é uma dança
criada por um coreógrafo
colombiano há mais de 20
anos e mistura vários estilos, a saber, o samba, salsa,
merengue e mambo e, por
isso, promete mexer com a
musculatura do corpo todo
e colocar tudo no lugar.
A modalidade promove
atividade aeróbica e à primeira vista não tem contraindicação se a pessoa
não tiver lesões musculares
ou doenças adquiridas. Os
entendidos no assunto ga-

rantem que também não é
preciso condicionamento
físico prévio para começar a
zumba, basta seguir o ritmo
do próprio corpo que, aos
poucos, vai se condicionando.
Resultados
Os primeiros resultados
devem aparecer em até três
meses, mas isso também
depende da quantidade de
tempo semanal que vai se
praticar a dança e das questões orgânicas e físicas, as
quais são individuais.
Para entender como
funciona o método, a modalidade mistura dança
com atividade aeróbica,
ajudando assim a eliminar
os quilinhos indesejados.
Além disso, é diversão
e muita animação para
os participantes. A aula
tem como característica
diversos exercícios com
diferentes intensidades e
alternância de ritmos, marcados pelas batidas latinas.
Benefícios
Os benefícios da Zumba
são inúmeros, entre eles
está à qualidade de vida em
decorrência da redescoberta do prazer em fazer exercícios sendo mesclado com

malhação explicam que o
corpo todo é trabalhado
na zumba, no entanto os
músculos dos membros
inferiores é que participam
mais ativamente dos exercícios e o resultado é que
ficam mais tonificados e
durinhos. O sonho dourado
de todas e todos.

A zumba só exige alegria e boa vontade do participante. O ritmo contagia e, quanto mais
“quente”, melhor / GB Imagem

a dança, fortalecimento de
ossos e músculos, uma boa
saúde e o gasto de aproximadamente 1000 calorias
por hora, dependendo da
intensidade da aula.
Além do emagrecimento,
a dança ajuda no aumento
dos níveis do metabolismo
basal (quantidade calórica

que o corpo necessita por
dia).
Outra vantagem da zumba é que esta modalidade
de exercício não necessita
de equipamentos, seus movimentos, apesar de sincronizados, são livres. Cada
aula costumeiramente dura
1 hora e este período pode

Exercício físico e saúde mental:
como combinar estratégias
O exercício físico é considerado um importante
aliado da saúde mental.
A orientação vale tanto
como forma de prevenção
aos transtornos da mente
como para tratamento
complementar. Segundo a
Organização Mundial da
Saúde (OMS), pelo menos
12% dos brasileiros enfrentam problemas como
ansiedade e depressão.
Nesse contexto, a prática de exercícios pode
auxiliar o acompanhamento psiquiátrico contínuo,
fortalecendo e estimulando o paciente durante o
tratamento.
A vida ativa reduz os
níveis de cortisol (hormônio
do estresse), impulsiona a
produção de serotonina, dopamina e endorfina (hormônios reguladores de humor e
responsáveis pela sensação
de bem-estar). Além disso,
garante disposição.
Assim, a prática de
esportes atenua alguns
dos principais sintomas de
distúrbios mentais. Tanto
é verdade que diversos estudos indicam redução da
incidência de crises de ansiedade, crises de pânico
e da sensação de falta de
controle em pacientes que
se exercitam. Eles também
melhoram no humor.
Segundo pesquisa da
U n i v e r s i d a d e Fe d e r a l
de Santa Maria (UFSM),
a prática recorrente de
exercícios reduz a incidência de transtornos
em até 20%. Conforme o
estudo, quem se exercita
regularmente apresenta
uma degradação cognitiva
mais lenta, tem menos
oscilações de humor e
maior capacidade de concentração.
Personalização
O exercício físico para
a saúde mental pode ser
recomendado pelo psiquiatra desde o momento
do diagnóstico. Ele serve
como alternativa terapêutica complementar aliado

a consultas frequentes e
ao uso de medicamentos.
Em casos nos quais o
paciente não responde ao
tratamento convencional
ou apresenta resistência
à terapia e à utilização de
medicamentos, os exercícios podem ser adotados
inclusive como estratégia
principal.
O profissional que
orienta treinos a pacientes
com transtornos mentais
deve estar atento às suas
necessidades e interesses,
personalizando atividades
conforme as preferências
de cada pessoa. As modalidades mais indicadas
são aquelas que trabalham movimentos cruzados, como caminhada e
corrida.
Deve-se, aliás, instruir
o praticante a voltar sua
atenção ao próprio corpo,
como forma de eliminar
pensamentos negativos
e repetitivos. Esportes e
atividades físicas ainda
estimulam o convívio social, daí a importância de
sugerir exercícios em grupo sempre que possível.
Nesse processo, é importante que sejam estipuladas metas coerentes.
A recomendação universal é de 150 minutos de
exercício moderado por
semana, tempo que pode
ser excessivo para quem
enfrenta uma patologia
psíquica.
Respeitar os limites
do paciente, claro, passa
pelo diálogo constante com
ele e com a equipe multidisciplinar envolvida no
tratamento. O atendimento
ao indivíduo com distúrbio
mental exige escuta e flexibilidade, o que garante que
a prática seja proveitosa e
não estressante.
Especialmente neste
grupo, a prescrição de
exercícios inadequados
pode desencadear problemas como dismorfia muscular, oscilações de humor
e, em casos mais severos,
síndrome de overtraining.

OMS está recomendando a prática de exercício físico para
manter a saúde mental em meio à quarentena.

INTERDISCIPLINARIDADE
As funções do profissional de atividades físicas
para saúde mental estão inseridas no Sistema
Único de Saúde (SUS) de modo integral, com
ações individuais e coletivas, de prevenção e
curativas, e em todos os níveis de complexidade.
Logo, ele deve estar capacitado a atuar em
conjunto com outros profissionais da saúde –
como psiquiatras, psicólogos e nutricionistas –,
formando uma equipe interdisciplinar preparada
para atender o paciente com transtornos mentais.
Nesse sentido, a Reforma Psiquiátrica é considerada um divisor de águas no segmento, pois
promoveu a inserção dos exercícios físicos como
processo terapêutico tanto nas etapas de prevenção como de recuperação de desordens psíquicas.
Ultimamente, com a pandemia da COVID-19
devastando países em todo o mundo, entidades
como a OMS estão recomendando a prática de
exercício físico para manter a saúde mental em
meio à quarentena.

SINDICATO RURAL DE CIDADE GAÚCHA
CNPJ: 76.713.841/0001-08
Rua Mário Ribeiro Borges, 3096 – 87.820-000
Telefone: (44) 3675-1245 - Cidade Gaúcha - Paraná
e-mail: srgaucha@gmail.com

ser intercalado com exercícios aeróbicos para condicionamento cardiovascular, sendo que cada aula
começa com aquecimento
necessário para preparar
o corpo para os exercícios.
Sonho dourado
Os especialistas em

Animação
A zumba só exige do
praticante a vontade de
ficar em forma, alegria e o
gostar de agitação porque
as aulas são animadíssimas. Geralmente o ambiente é “enfeitado” com
luzes coloridas e o som é
altamente contagiante. E
mais, o figurino adequado
para a prática de zumba
são os mesmos que se usa
para malhar na academia,
enfatizando que o tênis
deve ser adequado e bem
escolhido, afinal garante o
conforto e correto posicionamento dos pés.
E quanto mais colorido,
melhor!
Importante: antes de
optar por uma academia,
respeite as recomendações
da Saúde quanto à pandemia do novo coronavírus.
Da Redação/GB Edições

Toda nossa existência é assim:
Por Erbson de Souza
Vamos seguindo e caminhando quando nos entendemos
caminheiros nesta vida.
Voando, quando acreditamos que de alguma forma
possuímos asas.
Correndo, se somos eufóricos.
Mais lentos, se entendemos que nada vem antes do
tempo.
Apaziguados, se concluímos que não adianta o estresse.
Somos serenos se possuímos a calma para alcançar o
entendimento das situações e dos fatos.
Reflexivos, se trazemos em nós o dom de querer compreender o que a priori não entendemos, etc.
Somos ansiosos se no nosso ser trazemos os embustes
e os percalços do agora e do já.
Somos pacientes, quando pela criação recebemos
afinada educação sobre o dividir e o ter de saber esperar.
Somos impacientes se esta educação começou a ser
edificada, mas abortada pela metade, fazendo com que a
vida externa e os dias concluíssem esta tarefa.
Nos tornamos prepotentes, arrogantes e inconvenientes, se em alguma altura da vida não aprendemos o significado de limites, de espaço e tempo e nem de singularidade
ou de subjetividade.
Se somos humildes, o somos por dois motivos; ou por
ocasião inata, ou a duras penas que os dias nos impõem,
mostrando que não estamos sozinhos.
A vida está completa em si mesma de porquês, de
acasos, caos e descasos, mas isso é vida!
Caminhando, voando, correndo, parando; não importa
O que importa é a consciência de estarmos VIVOS e o
que fazemos enquanto vivemos.
O que trazemos, o que ofertamos e o que vamos ter de
sobra quando ela chegar ao fim.
Porque no fim, não precisaremos mais de nada, só de
termos começado bem, para bem termos terminado!
Erbson de Souza é médico, especializado em Psiquiatria, escritor e Pós-Graduando Latu-Sensu em Docência
no Ensino Superior.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública para apresentação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, referente ao exercício de 2022, a ser realizada na
Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 13 de abril de 2021 às 19:00 horas.
Contamos com a sua presença.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. – Unidade Ivaté, CNPJ 75.717.355/0004-48 torna público que irá requerer ao
IAT, a Licença de Instalação para Lavador em Geral de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, a ser implantada na Rod.
PR 082, KM 08, Zona Rural, Município de Ivaté – Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato Rural de Cidade Gaúcha, atendendo ao Estatuto da entidade, convoca os
associados para Assembleia Geral, a realizar-se:

Dia: 22/04/2021 (quinta-feira)
Local: Sindicato Rural de Cidade Gaúcha. (Rua Mário Ribeiro Borges, 3096)
Horário: 09:00 horas

Pauta: 1 – Escolha dos Negociadores da Convenção Coletiva de Trabalho que será
realizado no dia 26 de abril de 2021.

Dourvan Westphal
Presidente

Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. – Unidade Ivaté, CNPJ 75.717.355/0004-48 torna público que irá requerer ao
IAT, a Licença de Instalação para Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, a ser implantada
na Rod. PR 082, KM 08, Zona Rural, Município de Ivaté – Estado do Paraná.

INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA
AVENIDA PARANÁ, 3710, UMUARAMA-PR
05.961.193/0001-60
Assembleia Geral Ordinária
O Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nossa Senhora Aparecida,
no uso de suas atribuições legais, convoca todos os associados e demais interessados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de abril de 2021,
às 18:00 horas, em primeira convocação; e, as 18:30 horas em segunda convocação, no Anfiteatro sito a Av. Paraná, 3710, na cidade de Umuarama-Pr., para tratar
da seguinte ordem do dia:
1- REGULARIZAÇÃO E PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO MANDATO DA
DIRETORIA;
2- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO;
3- ASSUNTOS GERAIS.
Deverão ser seguidas as medidas de proteção ao Coronavírus, uso de máscara
obrigatório.
Umuarama-Pr., 05 de abril de 2021
Instituto Nossa Senhora Aparecida
Dr. Luiz Carlos Cortez Derenusson
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‘Estamos vendo a inﬂação mais alta e
reagimos a isso’, diz presidente do BC
São Paulo e Brasília (AE) - O president e do Banco Central
( BC), Roberto Camp os Neto, reafirmou
n esta sexta-feira, 9,
q ue a inflação, em
m aior parte, não é
e strutural, mas, por
estar elevada, forçou
uma reação de política monetária ao contaminar expectativas
para o ano que vem.
“ À medida que a inf lação de 2021 sobe,
c ontamina 2022”,
c omentou, durante
p articipação em live
da XP Investimentos.
“ Estamos vendo a
i nflação mais alta
e reagimos a isso”,
a crescentou o pres idente do BC, refer indo-se ao aument o da Selic no mês
p assado, com nova

a lta “contratada”
para o mês que vem.
S egundo Campos
N eto, mesmo com o
aumento da taxa, os
j uros seguem pert o dos níveis mais
b aixos da história.
E m p a r a l e l o, o b s ervou, a segunda
o nda reduziu a dem anda por crédito.
Ele considerou ainda, durante o evento,
q ue muitos países
emergentes estão com
c ondições financeir as mais apertadas.
Também pontuou
que a China vem abs orvendo cada vez
m ais fluxos de investimento, tanto em
ações quanto em rend a fixa, ao explicar
p or que a participaç ão de estrangeiros
vem caindo no finan-

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto

c iamento da dívida
p ública brasileira.
E c o n o m i a
e
pandemia

O presidente do
B anco Central disse
a inda que, embora
o Brasil enfrente va-

r iantes mais contagiosas da covid-19, a
economia aprendeu a
lidar com a pandemia
e deve mostrar um
p rocesso de reabertura e aceleração no
s egundo semestre,
considerando o avanç o da imunização.
D urante a live
transmitida pela XP,
C ampos Neto aval iou que a economia
brasileira tem aprend ido a conviver com
a crise sanitária, de
m odo que o impacto é menor do que o
c hoque da primeir a onda. “Mesmo
q ue o impacto sob re óbitos seja mais
e levado, a economia
e stá aprendendo a
c onviver com isso.”
Citando a experiência de outros países,

o presidente do BC
observou que a partir
d a aplicação da segunda dose da vacina
anticovid nos grupos
d e risco, o número
de óbitos cai profund amente, mostrand o eficácia de 80%.
Ele também salientou que, em algum momento, as vacinas em
sobra nos países com
imunização avançada
s erão redistribuídas
ao restante do mundo,
o que vai favorecer econ omias emergentes.
“A economia estar á reabrindo e acel erando o processo
no segundo semestre
d este ano”, afirmou
C ampos Neto, pond erando, no entant o, o risco de terceir a onda apontado
p or especialistas.

Guedes diz que retomada do crescimento econômico virá pelo setor privado
B rasília e São Paul o (AE) - O ministro da
Economia, Paulo Guedes,
d isse nesta sexta-feira,
d urante o evento virtual
Brazil Investment Forum,
organizado pelo Bradesco
B BI, que a retomada da
economia virá por meio de
i nvestimentos privados.
E le fez esta afirmação

a o ser indagado pelos
economistas do Bradesco
s obre com que recursos
o governo irá pagar os
p rogramas sociais voltados para as empresas, o
P ronampe, e o benefício
emergencial (BEm), pago
a os trabalhadores para
compensar parte da perd a salarial nos acordos.

G uedes citou o prog rama de privatizações
e o sucesso dos leilões de
a eroportos nesta semana. Seguindo sua a linha
d e raciocínio, segundo a
qual é a iniciativa privad a que vai canalizar os
recursos que vão levar à
r etomada da economia,
O ministro disse que

“o governo tem que atuar
na área social e que não
a dianta querer levantar o governo em obras”.
Algumas obras, disse
o ministro da Economia, o governo terá que
empreitar, mas que não
s erá algo tão grande
c omo “o PAC da Dilm a, que deu errado”.

Juros
O ministro da Econom ia afirmou ainda que
o Brasil deve começar o
s egundo semestre com
j uros relativamente baixos, mas o suficiente para
“ travar a alta dos juros
l ongos”. “Talvez a taxa
de câmbio já tenha feito o

overshooting dela”, disse.
Guedes afirmou acreditar que as reformas e privat izações serão retomadas
n este ano e que o Brasil
poderá entrar em uma rota
de crescimento sustentável.
P ara ele, os indicad ores mostram que “a
e conomia brasileira volt ou realmente em V ”.

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.
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CHEVROLET

CHEVROLET

Prata,
automático,
120.000km, 2º dono R$
42.000,00. 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.

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

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

FORD

FORD

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

IMPORTADOS

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
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.

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

MOTOS

MOTOS

TITAN 1996
Azul, 2º dono, R$ 5.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

IMPORTADOS

HONDA CITY
SEDEN 12/13

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)
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.

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.

CARROS

ANO

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
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,

OPCIONAIS

VALOR

CRUZE 1.4 TURBO LT

16/17

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 82.900,00

EQUINOX LT

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

GOL 1.6 CITY

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 34.900,00

ONIX 1.4 ACTIV AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 65.900,00

ONIX 1.4 LTZ

18/19 BRANCO

COMPLETO, COURO, KM 13.500 R$64.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT

19/19 PRETO

COMPLETO, COURO, AUT

R$ 68.900,00

ONIX PLUS 1.0T PREMIER 20/20 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

TUCSON GLSB

14/15

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

S10 2.4 LS 4X2

15/15 BRANCO

COMPLETO

R$ 79.900,00

PRATA

Compramos seu semi novo

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.

COR

B5

GRANDE
LEILÃO

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

DIA 14/04

FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br
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.

APARTAMEN
APARTAMENTOS
TOS
APTO EM
CURITIBA
Apartamento em Curitiba
bigorriho ﬁnamente
mobiliado com 2 suítes 1
Master, sala 3 anb sacada
com churrasqueira, 2
vagas livre. Prox Hospital
Evangélico e Possitivo.
Fone:( 041) 9 9996-9212
creci 21063. Preço
1,200,000. Aceitamos
parcelamento em soja.

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.

VENDO OU
TROCO
Por moto ou carro,
terreno de 7.30x23.
Saída para Xambrê. R$
65.000,00 por 45.000,00.
01 quadra da Rodovia,
ponto comercial incluso
projeto 70m² e fundação
pronta. Fones: (44) 9
9856-5632 / 9 8403-8010.

PONTOS COM
PONTOS
ERCIAIS

COMERCIAIS

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

LOTES RUR
AIS PONTOS

COMERCIAIS
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.

FAZENDA DE
SOJA
Fazenda soja 69 alqueires
a 4 km de eldorado MS
área de plantio 62
sem benfeitorias. R$
100.000,00 o alqueires.
Fone: (041) 99996- 9212
creci 21063. Aceitamos
parcelamento em soja.

Veículos
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IProjEção

Produção de veículos cresce 2%,
mas vendas caem 5,4%, diz Anfavea
O primeiro trimestre do
ano fechou com desempenho negativo nas vendas de
autoveículos. As 527,9 mil
unidades licenciadas representaram queda de 5,4%
sobre o mesmo período de
2020, segundo divulgou na
quarta-feira (7) a Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea). Mas o que mais preocupa a entidade é a retração
de 23% em relação ao último
trimestre do ano passado,
freando a recuperação que
vinha desde a metade do ano.
Essa queda era geralmente
de 15%, segundo a Anfavea.
A comparação entre março deste ano e do ano passado
traz um ligeiro crescimento
de 15,7%. A Anfavea lembra
que o mercado parou quase
por completo na metade de
março de 2020 em função
do início da pandemia da
covid-19.
De acordo com o balanço
divulgado pela Anfavea, a
produção no primeiro trimestre de 2021 registrou
597,8 mil unidades, 197 mil

Expectativas

De acordo com o balanço divulgado pela Anfavea, a produção no primeiro trimestre de 2021
registrou 597,8 mil unidades, 197 mil delas em março, melhor mês do ano

delas em março, melhor mês
do ano. Foi um desempenho
2% superior ao do primeiro
trimestre de 2020, em grande
parte impulsionado pelos
resultados de caminhões
e comerciais leves. Apesar
da paralisação de algumas
fábricas na última semana
do mês por falta de insumos

VEndAS
Residencias:

R$ 1.500.000,00

Residencias:

R$ 850.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

R$ 380.000,00

Resid. em alv. c/ área de aprox.
100m², e área total de terreno
de aprox. 291,69m². 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, coz.,
bwc, área de serv. Av. Duque de
Caxias, 5131, Zona 04.
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).

foi o das exportações, de 95,8
mil unidades, volume 7,6%
superior ao dos embarques
do início de 2020. O estoque
de veículos nas fábricas e nas
concessionárias se mantém
estável num patamar baixo,
de 101,1 mil unidades.
O presidente da Anfavea,
Luiz Carlos Moraes, comen-

tou que ao contrário de março
de 2020, quando a economia
sentiu os primeiros efeitos
da pandemia, as vendas não
despencaram nas duas últimas semanas de março.
Além disso, disse Moraes, os

vendedores estão utilizando
os canais de vendas digitais.
“É um resultado aceitável
considerando a situação.
Aprendemos com a pandemia
e estamos usando outras
ferramentas de venda”.

VEndAS

LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

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

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.

ou feriados antecipados pelo
agravamento da pandemia,
várias montadoras conseguiram, num esforço logístico,
completar unidades que estavam paradas nos pátios com
alguma peça faltando.
Segundo o balanço da
Anfavea, o melhor resultado
no acumulado do trimestre

Sobrados:

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

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.

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00
Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.

VEndAS
Apartamentos::
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
Residência:

R$ 175.000,00

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

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.

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
R$ 1.300.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M. da Fonseca (quase em frente ao CISA) Lote
J/K-1 - 1.228m², sendo frente 24x51 de
fundo. Corretor Caetano.
VEndAS
Terrenos:

VEndAS

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!

Sobrados:

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.

Residencias:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROX. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIX. COM POSSIBILIDADE DE
PARCELAMEnTO EM ATé 100 VEZES
COM CORREçãO. PRóX. AO nOVO
ShOPPInG.

R$ 420.000,00

VEndAS
VEndAS

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.

R$ 240.000,00
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 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.

Apartamentos:

R$ 2.300,00

Ed. Manhattan Garden, apto
601, com área total de aprox.
168,03 m² e área privativa de
aprox. 130,28 m², localizado
na Rua Dr. Paulo Pedrosa de
Alencar, nº 4291, Zona I, contendo 02 suítes, 01 quarto,
sala com sacada, cozinha com
móveis planejados, BWC social,
área de serviços e garagem.
Aluguel + Condomínio + Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Apartamentos:

R$ 1.500,00

Ed. Espanha, apto 104 - Localizado na Av. Rio Branco,
nº 4185. Contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha com
armários, BWC social, área de
serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.

LOCAÇÕES
R$ 1.200,00

Resid. em alv. nº 233, no Cond.
Pq. das Grevilhas, c/ aprox.
339,60m² de área total e aprox..
106m² de área de const., contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.

Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 390,00 m² e área construída
de aprox. 159,00 m², localizada na Rua
Fortaleza, nº 4018, Jd América. Contendo 01 suíte com hidromassagem e
closet, 02 quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha, BWC social, área de
serviço coberta e garagem.

VEndAS
Apartamentos:: R$ 260.000,00

Terrenos:

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.

Apartamento: R$ 1.300.000,00

R$ 3,500,00

VEndAS

R$ 270.000,00

VEndAS

Residencias:

Residências:

VEndAS
Residencias:

Para o próximo trimestre, as expectativas
ainda são preocupantes, aponta o presidente
da Anfavea. “Temos três pontos de grande
preocupação. Um deles é a situação alarmante
da pandemia no país, que só deve se estabilizar
a médio prazo com a aceleração da vacinação.
O segundo é o conjunto dos fundamentos
econômicos, ameaçado não só pela pandemia,
mas também pelo excesso de ruídos políticos.
Finalmente, temos alguns gargalos na produção, sobretudo de componentes eletrônicos,
um problema global sobre o qual não temos
controle e que deve perdurar ao longo do ano”.
Para Moraes, o momento é de chamar à responsabilidade de todas as esferas de poder para
um esforço de vacinação e para o controle das
contas públicas, além do destravamento das
pautas reformistas no Congresso Nacional, que
podem ajudar a reduzir o Custo Brasil.

Terrenos:

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
Residências:

R$ 800,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 264,00
m², e área construída de aprox.
117,00 m², localizada na Rua
Bararuba, nº 3385, no Jardim
Tropical, contendo 03 quartos,
sala, cozinha, B.W.C. social,
área de serviço e garagem.
LOCAÇÕES
Residências:

R$ 700,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 363,00 m² e
área construída de aprox. 140,00
m², localizada na Rua Joaquim
Rodrigues de Oliveira, n° 2475,
Bairro Jardim Colibri, contendo
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C
social, área de serviço e garagem.
LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 2.500,00

Ed. Manhattan Garden, apto
501, com área total de aprox.
168,03 m² e área privativa de
aprox. 130,28 m², localizado
na Rua Dr. Paulo Pedrosa de
Alencar, nº 4291, Zona I, contendo 02 suítes (sendo uma
delas com armário planejado),
01 quarto, sala com sacada,
cozinha com móveis planejados, BWC social, área de
serviços e garagem. Aluguel +
Condomínio + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 18.000,00

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
Comercial:

R$ 12.000,00

ótima localização na PR 323. Barracão em construção na PR 323
ao lado do Motel A2, com área
total de aprox. 1.200 m² e área
construída de aprox. 1.000 m².
Previsão de entrega junho/2021.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av. Presidente Castelo Branco,
4293, Zona VI. +
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 7.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 6.000,00

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

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 11.000,00

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

