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Saúde chama a atenção para os casos
de hepatite registrados em Umuarama
A Secretaria de Saúde de Umuarama alerta a comunidade para a prevenção contra a hepatite, doença que continua registrando casos na cidade. E a prevenção é uma forte aliada da pessoa. Para se ter uma ideia, apenas nos seis primeiros meses desse ano, sete pessoas contraíram
o vírus da hepatite e o Ambulatório acompanha ao menos 330 pacientes. Em 2020, 14 pessoas contraíram a doença em Umuarama. Em 2019
foram 21, em 2018 foram 17 e em 2017 foram 23 casos. Quem tem mais de 45 anos pode fazer o teste grátis nas UBS. Página A6
LAZER

Praças de
Umuarama
estão mais
coloridas e
confortáveis
Com uma atenção especial da
administração municipal, as
praças de Umuarama voltaram a se tornar ponto de encontro e lazer para as famílias
nos finais de semana e fins
de tarde. Com mão de obra
própria e muita criatividade, a
Prefeitura tem tornado esses
ambientes mais agradáveis,
coloridos e seguros para
passeios e contemplação da
natureza.

BELEZA

Página A4

CASA DA PAZ DE UMUARAMA PRECISA DE AJUDA vulnerabilidade social do Jardim Panorama, mas hoje
- A Casa da Paz de Umuarama nasceu há 20 anos com trabalha também com o desenvolvimento de crianças,
a intenção de levar alimento para a comunidade em

jovens e até adultos e precisa de apoio. Página A5

CUIDE BEM DA PELE - O Inverno traz consigo

AGRONEGÓCIOS

problemas de ressecamento e coceira na pele,
cabelos rebeldes; problemas nas unhas e outros. Por isso, é preciso intensificar os cuidados
com a hidratação do corpo todo. Beleza e saúde
andam de mãos dadas. Veja dicas. Página B3

Altônia já tem
quase a metade
do limão cultivado
no Paraná

COVID-19

O município de Altônia responde
hoje por quase metade da plantação de limão do Paraná: 44,7% das
colheitas, bem à frente dos demais
polos – Cerro Azul (6%), São Jorge
do Patrocínio (6%) e Andirá (4,6%).
São quase 500 hectares de pés de
limão em Altônia”. A cultura chegou
para criar mais uma fonte de renda .
Página A7
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Estudo mostra Funcionários
efetivação das dos Correios
vacinas
terão 18 meses
nos idosos de estabilidade
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Coluna Ilustradas
Deputado afirma que Luis Miranda
gravou conversa com Bolsonaro
(AE) O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou
nesta sexta-feira, 9, que foi gravada a conversa entre o
deputado Luis Miranda (DEM-DF), o servidor público
Luis Ricardo Fernandes Miranda e o presidente Jair
Bolsonaro, no dia 20 de março. Em uma publicação no
Twitter o petista escreveu que “são 50 minutos de muita
informação e baixaria”. A pessoas próximas, Pimenta
disse que Miranda exibiu um trecho da gravação a um
grupo restrito de parlamentares, em Brasília. Auxiliares
de Bolsonaro têm certeza de que existe esse áudio e
temem os desdobramentos da crise. Deputados- Seg undo o site O Antagonista, o presidente não teria
m encionado apenas o líder do governo na Câmara,
d eputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), como
responsável pelo esquema de corrupção que envolveu
o contrato de compra da vacina indiana Covaxin.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas
-AL), e o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do
P rogressistas, também teriam sido mencionados. Os
três formam o núcleo do Centrão, bloco que sustenta
Bolsonaro no Congresso.
CPI Covid- Os irmãos Miranda disseram à CPI da
Covid que relataram a Bolsonaro, na reunião ocorrida
no Palácio da Alvorada, em 20 de março, cobrança de
propina e outras irregularidades na compra da Covaxin,
v acina produzida pelo laboratório indiano Bharat
B iotech. No depoimento, o deputado afirmou que
Bolsonaro atribuiu os problemas a “mais um rolo” de
Ricardo Barros. No Congresso, a avaliação é a de que,
se esta declaração for confirmada, a governabilidade
estará comprometida e o grupo de Barros poderá se
voltar contra o Palácio do Planalto.

Bolsonaro seguirá elevando
o tom se não encontrar
‘reação’, diz cientista
(AE) - Os ataques de Jair Bolsonaro à atuação da
C PI da Covid, ao processo eleitoral e ao Judiciário
ameaçam a democracia e fazem parte de uma estratégia deliberada do presidente para tentar se manter no
poder. Na avaliação da cientista política e professora
doutora da Universidade de São Paulo (USP), Maria
Tereza Sadek, acuado por denúncias de corrupção
e pela queda de popularidade, o presidente ensaia
um golpe de Estado. “Todo esse negacionismo é uma
e stratégia política”, diz a professora, que dirigiu o
Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) entre 2016 e 2018. “Todas
as instituições e a sociedade precisam reagir com vigor.”

PRESIDENTE DA CÂMARA

Um dia após ameaça de Bolsonaro contra
eleições de 2022, Lira critica ‘oportunismo’
B rasília (AE) - Um dia após
d eclarações do presidente da
República Jair Bolsonaro suscitar
nova ameaça à democracia e desencadear fortes reações no Cong resso e Judiciário, o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
aliado do governo, fez declarações
s obre a força das instituições,
o portunismo e responsabilidade
dos membros de poderes nas redes
sociais. Sobre as eleições de 2022,
o deputado afirmou ainda que o
eleitor é quem dará o veredito.
“ Nossas instituições são fortalezas que não se abalarão com
d eclarações públicas e OPORT UNISMO. Enfrentamos o pior
desafio da história com milhares
de mortes, milhões de desempregados e muito trabalho a ser feito.
E m uma hora tão dura como a
que vivemos hoje, saibamos todos
q ue o Brasil sempre será maior
do que qualquer disputa política.
Tenhamos todos, como membros
d os poderes republicanos, resp onsabilidade e serenidade para
não causar mais dor e sofrimento

aos brasileiros”, escreveu Lira no
Twitter, neste sábado, 10.
O tom das declarações de Lira
é mais ameno do que o repúdio
d emonstrado pelos seus demais
colegas às falas do chefe do Executivo, depois que, na sexta-feira, 9,
Bolsonaro subiu o tom e chamou
o presidente do Tribunal Superior
E leitoral (TSE), Luís Roberto
B arroso, de “imbecil” e “idiota”.
Integrantes da cúpula dos Poderes
fizeram questão de condenar publicamente a atitude, considerada
golpista, e só aventada por quem
é “inimigo da Nação”.
Alvo dos xingamentos, Barroso
d ivulgou uma nota na qual dest aca que a tentativa de impedir
a s eleições configura “crime de
responsabilidade”, primeiro passo
p ara a abertura de um processo
d e impeachment contra o chefe
do Executivo. Ao <b>Estadão</
b>, o presidente do TSE afirmou
que pode assegurar a disputa de
2 022. “Eu não paro para bater
boca. Cumpro o meu papel pelo
bem do Brasil. Mas eleição vai ha-

ver, eu garanto”, afirmou Barroso,
q ue também integra o Supremo
Tribunal Federal (STF).
E leito presidente do Senado
com o aval do Palácio do Planalto,
assim como Lira, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG) se distanciou afirmou
q ue não aceitará retrocessos ao
e stado democrático de direito.
Foi também uma resposta às últ imas manifestações das Forças
Armadas.
“ Todo aquele que pretender
a lgum retrocesso ao Estado democrático de direito, esteja certo,
será apontado pelo povo brasileiro
e pela história como inimigo da
N ação”, afirmou Pacheco. “As
e leições são inegociáveis”, afirm ou Pacheco. “As eleições são
inegociáveis”.
As declarações de Bolsonaro na
s exta-feira vieram na esteira da
iminência da mudança constitucional para a adoção do voto impresso ser derrotada na Câmara.
Ainda no Twitter, Lira falou sobre
o papel da Casa presidida por ele
ser um espaço para diálogo.

Prefeitura divulga calendário de licitações
públicas para julho e agosto de 2021
Umuarama - A administração municipal de Umuarama
divulgou na tarde desta terça-feira (09) a agenda de licitações para os meses de julho e agosto de 2021. Serão 19
pregões eletrônicos, nove tomadas de preços, uma concorrência pública e um leilão. Empresas, de quaisquer portes,
podem participar dos processos e todos os detalhes estão
no Portal da Transparência, mantido no site da Prefeitura.
O próximo pregão eletrônico, por exemplo, será na
s egunda-feira (12), às 9h, para contratação de empresa
especializada para oferecer assistência técnica para produtores de leite inscritos no programa municipal Pró-Leite.
Na terça-feira (13), também às 9h, o pregão busca contratar
e mpresa para o fornecimento de materiais elétricos para
atender os prédios próprios do município.
N a quarta-feira (14), haverá tomada de preço para
contratação de empresa para implantação de nova célula
de resíduos orgânicos do Aterro Municipal e na sexta-feira
(16), outro pregão eletrônico acontece para a contratação
de empresa para fornecimento de três veículos, que serão

Reforma tributária não trará
aumento de imposto, diz Guedes
A proposta de reformulação do Imposto de Renda, em
tramitação na Câmara dos Deputados, não vai aumentar
a carga tributária, disse ontem o ministro da Economia,
P aulo Guedes. O ministro admitiu a possibilidade de
ajustes no texto, mas disse que o texto está “na direção
correta” e reiterou a defesa da tributação de dividendos
(parcela do lucro das empresas distribuída aos sócios e
acionistas).
“[A reforma tributária] vai sair bem feita ou não vai
s air. Não vai ter esse negócio de aumentar imposto”,
d eclarou Guedes em videoconferência promovida pela
Fundação Getulio Vargas (FGV). O evento homenageou
o economista e ex-presidente do Banco Central Carlos
Langoni, que morreu de covid-19 em junho.
D urante o evento, o ministro voltou a defender a
reintrodução do Imposto de Renda sobre dividendos. A
proposta prevê alíquota de 20% sobre a distribuição desses
recursos, com lucros de até R$ 20 mil mensais isentos.
Sem entrar em detalhes, o ministro citou pressões contrárias para evitar a tributação dos mais ricos, possibilitada
pela medida.
“A renda dos mais ricos, não interessa se vem de
s alário, de aluguel, de bônus bilionários ou se vem de
dividendos. Ela deveria cair no progressivo e ponto final.
Nós temos tecnologia para fazer tudo direito, mas você
sabe que tudo é mais difícil no mundo real, tem lobby,
tem pressão”, afirmou.
Segundo Guedes, o ideal seria que todos os tipos de
renda, até os ganhos com dividendos, pagassem as mesmas alíquotas do Imposto de Renda Pessoa Física, que
atualmente vão de 7,5% a 27,5%. O ministro, no entanto,
disse que esse modelo poderá ser adotado no futuro, mas
que não pode ser implementado neste momento.
Petrobras
Além de homenagear o economista Carlos Langoni,
G uedes elogiou o ex-presidente da Petrobras Roberto
C astello Branco. Na avaliação do ministro, Castello
Branco fez um “trabalho extraordinário” no comando da
estatal, ao vender subsidiárias e comprometer-se com a
liberalização dos preços dos combustíveis.
E m fevereiro, Castello Branco foi substituído pelo
general Joaquim Luna e Silva na presidência da Petrobras.
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utilizados na divisão de Postura e ISSQN, na Secretaria de
Fazenda.
N a semana seguinte, os pregões buscam por empresa
para limpeza de bueiros, caixas de ligação, poços de visita
e desobstrução de rede de galerias de águas pluviais. A
Prefeitura também vai comprar um trator, um arado, uma
niveladora e uma roçadeira, contratar empresa para prestar
serviços hidráulicos em maquinários da frota e para fornecer
marmitas para os servidores da Secretaria de Obras.
Dois processos de tomada de preço também devem ser
r ealizados. Um deles para contratação de empresa para
construir um Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, na praça Oscar Thompson. O outro é
para contratar empresa para prestar serviços – e fornecer
materiais e mão de obra – para a ampliação e conservação
do sistema de galerias de águas pluviais em Umuarama e
n os distritos. A agenda de licitações pode ser consultada
n o site da prefeitura: http://servicos.umuarama.pr.gov.br/
portaltransparencia/licitacoes

A IMPORTÂNCIA DO CAMINHO ÉTICO
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Caio Júlio Higino (64a.C. – 17a.C.), foi filósofo,
professor e escritor da Roma Antiga, discípulo de
A lexandre, o polímata e amigo se Sêneca. Denominado em muitas fontes “o liberto de Augusto”,
p or seu humilde passado de escravo, conseguiu,
c om seu talento e saber, alcançar altos postos,
conquistando o respeito da intelectualidade de sua
época. Dentre suas obras, se destaca um livro sobre
fábulas, que contém relatos sobre mitologia e outro
sobre astronomia. É de sua lavra a “Fábula-Mito do
Cuidado”, que narramos a seguir:
“Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um
pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma.
Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu
J úpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito
n ele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando,
porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que
havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse
imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado
discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Originou-se
e ntão uma discussão generalizada. De comum
acordo pediram a Saturno que funcionasse como
árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu
justo: ‘Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá,
p ois, de volta este espírito por ocasião da morte
dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta seu corpo quando
essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi
quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob
seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que
entre vocês há acalorada discussão acerca do nome,
decido eu: esta criatura será chamada Homem, isto
é, feita de húmus, que significa terra fértil’”.
A origem da palavra cuidado vem de “cura” e
era expressada no contexto de amor e amizade, e,
nesse contexto, o cuidado somente surge quando
a existência de alguém tem importância para mim,
d iz Leonardo Boff. Por conseguinte, não temos
cuidado, mas, somos cuidados desde o nascimento
até a morte. Certo é que todos temos o potencial de
nos conectarmos com a Energia suprema que habita
n o universo e no coração humano, e, portanto,
c apazes de cuidar e/ou melhorar nosso entorno
(agir com ética).
V ivemos tempos difíceis, aqui no Brasil e no
mundo todo. O desequilíbrio nas relações interpessoais se agravou (egoísmo, ganancia, discriminação,

intolerância, preconceito, exclusão, destruição do
planeta, obsessão pelo poder, etc.), relegando o ser
humano há “coisa descartável”. Convém, lembrar,
que somos seres espirituais, corporais e psíquicos, e,
precisamos de cuidados em todas estas dimensões.
Ensina Leonardo Boff: “O que opõe ao descuido e
ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato;
é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa
uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”.
Logo, o cuidado é a essência humana. A Mãe-Terra
que nos acolhe, como elemento primordial e latente,
c lama pela reformulação das atitudes humanas
(atitudes éticas), quais sejam, mais responsabilidade
e mais solidariedade.
No entanto, o que vemos no dia a dia, em muit os casos, no nosso país, é o caminho inverso (a
degradação do ser humano). A natureza humana
adulterada, com dificuldade de se adaptar aos limites da moralidade, da decência e da honestidade.
L evar vantagem em tudo e sobre todos passou a
ser a regra (a falta de ética). Esse comportamento
d o homem/mulher em família, no trabalho, na
política e na convivência social, revela o descuido e
o descaso com o outro. O descaso com a nossa casa
(planeta terra). O ser humano precisa reencontrar
seu equilíbrio (mente, corpo e espírito), e, se cuidar
e cuidar do outro.
C aio Higino nos ensina com sua “fábula-mito
d o Cuidado” que: “O essencial é invisível. É o
s entimento que torna pessoas, coisas e situações
i mportantes para nós. Esse sentimento profundo
se chama Cuidado”. A pandemia agravou o conflito
íntimo das pessoas. O abandono, a fome, o desemprego e a violência afloraram. O medo tomou conta
de muitos. Comportamentos ilícitos, imorais e antiéticos passaram a ser corriqueiro na vida de muitos.
Por conseguinte, sequelas psicológicas gravíssimas
(ansiedade, depressão, síndrome do pânico, etc.),
passaram a atormentar o indivíduo. Será mesmo
q ue é esse o caminho da vida? É preciso, com
urgência, evocar a “cura”, ou seja, o cuidado!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Procon divulga variação dos preços
de combustíveis, gás e cesta básica
Umuarama - A Secretaria Municipal de
P ro t e ç ã o e D e f e s a d o
Consumidor – P rocon
Umuarama – divulgou
nesta semana os resultados da pesquisa de preços
dos combustíveis, do gás
de cozinha e dos produtos
da cesta básica, com a
variação no comparativo
entre o início de junho e
a primeira semana deste
mês. Houve aumentos
mais significativos nas
cotações do gás GLP e dos
combustíveis veiculares.
Com levantamento de
preços no último dia 2,
o gás de cozinha foi encontrado a R$ 93,00 no
distribuidor mais em conta e a R$ 99,00 no mais
caro. A média ficou em
R$ 96,89, exatos 4,18%
acima da média registrada no mês passado – que
foi de R$ 93,00. Caso o
consumidor faça pesquisa
de preço, pode economizar até R$ 6,00 em cada
botijão de 13 quilos.

Uma grande variação
de preço foi notada na
gasolina comum, cuja
média subiu de R$ 5,58
para R$ 5,77 – o combustível era encontrado
por R$ 5,54 no local mais
em conta a até R$ 5,94 o
litro (diferença de 7,2%).
Entre os postos da cidade,
o diesel S10 variou de R$
4,19 a R$ 4,69 (11,9%)
e o diesel comum de R$
4,17 a R$ 4,59 (10,1%).
Na gasolina aditivada,
uma pesquisa de preço
resultaria numa economia de 6,4% (com preços
entre R$ 5,77 e R$ 6,14
o litro).

Fiscais mantêm o acompanhamento nos preços dos combustíveis em Umuarama

Os combustíveis registraram aumento significativo nos preços, com
variação de 3,3% na gasolina comum, 2,7% na

aditivada, 2,3% no diesel
comum e 2,1% no diesel
S10, enquanto o etanol
teve queda de 2,2% nos
preços (a média recuou de

R$ 4,37 para R$ 4,28) – o
litro do combustível podia
ser encontrado a partir de
R$ 4,18 no dia da pesquisa (08/07) a até R$ 4,49.

ALIMENTOS
Já a cesta básica, composta por 25 gêneros alimentícios, cinco itens de
higiene pessoal e quatro
tipos de materiais de limpeza, teve variação de 2%
nos preços das marcas
líderes – subiu de R$
887,97 em junho para
R$ 905,69 na pesquisa

realizada nos dias 5 e 6
de julho –, enquanto o
levantamento das marcas
mais populares teve variação positiva de 1,79% (o
aumento foi de R$ 717,14
para R$ 730,01).
Houve aumentos mais
significativos nos preços do tomate (21%),
da salsicha (17%), feijão
carioquinha e do sabão
em pó (16%), enquanto
baixou 26% o preço da
cebola e 16% a batata.
Entre as marcas líderes
houve altas expressivas
na salsicha (25%), tomate
(21%), açúcar (11%),
leite integral e frango resfriado inteiro (10%). Já as
maiores quedas foram na
cebola (-29%), na batata
(-16%), biscoito maisena
e creme dental (-4%).
O Procon Umuarama
funciona na Av. Presidente Castelo Branco, 3871
(centro) e atende também
pelo fone (44) 3621-5600,
das 9h às 16h, de segunda
a sexta-feira.

Ciuenp realizou a 26ª reunião do conselho que administra o Samu Noroeste
(Unidade de Suporte Básico), sete unidades de suporte avançado (UTIs móveis) e
486 profissionais, atendendo
em média 220 ligações por
dia solicitando orientações
e socorro.

Prefeitos e outros diretores do consórcio reunidos em Umuarama

e pelo coordenador financeiro e administrativo Mauro
Teixeira Liutti. Participaram
ainda a coordenadora geral
Eliana Beraldo, coordenadora de enfermagem Kesia
Alessandra Jordão Ribeiro
Franco, coordenador de frota
Fábio Dias, coordenador médico Alain Barros Correa, a
procuradora jurídica Isabela
Pinheiro e o coordenador de
recursos humanos Adriano
Horn.
O Samu Noroeste, um
dos maiores de todo o país,
é responsável pelo atendimento emergencial a mais
de um milhão de habitantes
nos 101 municípios membros. “Temos uma grande
responsabilidade. O Samu
presta socorro à população

nas residências, no trabalho
e em vias públicas com uma
grande equipe de condutores, socorristas, técnicos em
enfermagem, enfermeiros
e médicos, capacitados em
atendimento de urgência
nas áreas de trauma, clínica,
pediatria, obstetrícia e psiquiatria”, lembra o prefeito
Celso Pozzobom.
O serviço é responsável ainda pela regulação
dos atendimentos de urgência via telefone, pelos
atendimentos móveis que
dispensam viaturas e pelas
transferências de pacientes aos hospitais. Além da
Central de Regulação, o
Samu Noroeste conta com
22 bases descentralizadas,
25 ambulâncias do tipo USB

Palestra, talk-show e workshops
em destaque na agenda de julho
O Sebrae e a Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Umuarama
(Aciu) são parceiros no
projeto Inovação & Negócios. O objetivo é capacitar,
despertar e conectar o empresariado às tendências
de um cenário marcado
por mutações inéditas, motivadas pela prolongada
pandemia.
“O conteúdo de julho
é imperdível. Começamos
no mês passado, com enorme sucesso. Uma ampla
programação foi pensada,
levando em conta fatores
como hábitos de consumo
de públicos diferenciados, e
as adequações que o varejo
precisa viabilizar, em termos de revitalizar a relação
com o consumidor”, destaca o presidente da Aciu,
Orlando Luiz Santos.
A palestra gratuita ‘Ten-

dências para os Próximos
Anos/NRF’, com Lucas
Hahn, coordenador estadual de Mercado e Varejo do
Sebrae abre a programação
do mês. Será na próxima
terça (13), às 19h30. No
dia 15 (quinta), no mesmo
horário, destaque para o
talk-show ‘Por Onde Começar para ter um Negócio
de Sucesso na Internet?’,
com Naylla Legnani (Nolita Store), Daniela Fantim
(influencer digital) e Gisele
Reis (especialista em negócios digitais).
Mão na massa
O ciclo de workshops
‘Mão na Massa’, em sintonia com as tendências,
complementa a segunda
fase do programa. Confira:
22/7 - Instagram e Facebook - Avançado - Gisele
Reis
27/7 - WhatsApp e Te-

legram - Avançado - Gisele
Reis
29/7 - Tik Tok - Avançado - Gisele Reis
03/8 - Marketplace,
Ecommerce e Hotsite Avançado - Gisele Reis
05/8 - Como montar
anúncios que vendem??
Técnicas de Stories - Avançado - Gisele Reis
10/8 - Técnicas de Fotografias para os Negócios
Digitais - Caio Peres
12/8 - Planejamento Prático em Negócios Digitais
Obtenha informações
pormenorizadas acessando
a agenda de eventos no site
institucional da Aciu - https://aciupr.com.br/agenda.
As vagas são limitadas.
Os interessados devem
entrar em contato pelos
telefones (44) 3621-6700
(Aciu/Camila) e 3623-8101
(Sebrae/Michele).

Com toda essa estrutura,
é importante a participação
de todos os membros do
conselho deliberativo para a
tomada de decisões. “Tudo
isso precisa ser muito bem
administrado para que o sis-

tema seja rápido e eficiente
e para que a estrutura opere
sempre com plena capacidade, ainda mais em tempos de
pandemia de coronavírus”,
completou o presidente do
Ciuenp, Celso Pozzobom.

Paraná formará coalizão
estadual em projeto para
redução do Custo Brasil
Por Sistema Fiep
Implantar medidas que reduzam o chamado Custo Brasil,
melhorando as condições para
se investir e produzir no país, é
uma urgência para a indústria
brasileira. Para contribuir com
esse movimento, a Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep)
integra desde o ano passado
um projeto liderado pelo Ministério da Economia, em parceria com o Movimento Brasil
Competitivo (MBC), que está
elencando propostas que possam efetivamente minimizar os
custos que pesam sobre as empresas brasileiras, encarecendo
e tirando a competitividade
dos produtos nacionais.
Inicialmente, o projeto calculou
que as ineficiências do ambiente de negócios brasileiro fazem
com que a economia do país
perca R$ 1,5 trilhão ao ano,
equivalente a 22% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse é o
valor que o setor produtivo na-

cional desembolsa a mais para
exercer suas atividades, quando
comparado com as condições
das empresas dos países que
integram a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para se
ter uma ideia, em uma das 12
áreas analisadas pelo estudo,
constata-se que a oferta de crédito no Brasil é 63% menor do
que nos países da OCDE.
O presidente da Fiep, Carlos
Valter Martins Pedro, ressalta
que o Custo Brasil é um componente vital na formação do
preço do produto industrializado. Com custos mais altos,
os produtos brasileiros perdem
competitividade em relação a
itens fabricados em outras partes do mundo. “Isso prejudica a
indústria, mas acima de tudo
é uma injustiça com o nosso
consumidor, que paga mais
caro até por produtos básicos”,
disse.

Coalizão estadual – Com a
intenção de ampliar a mobilização do setor produtivo em torno da necessidade de redução
do Custo Brasil, a Fiep vai liderar
um movimento para reunir lideranças e entidades empresariais
paranaenses. A proposta de
criação de uma coalizão estadual para discutir melhorias também no ambiente de negócios
do Paraná foi apresentada no
início deste mês, em Curitiba,
pelo secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio,
Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Lima.
Segundo ele, é fundamental
levar em conta as especificidades locais para atender às
necessidades de cada estado.
“É um engano achar que nós
temos 27 estados, nós temos
27 países. São completamente
diferentes e preciso que todo o
setor produtivo do país participe”, disse o secretário.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama - O Consórcio
Intermunicipal de Urgência e
Emergência do Noroeste do
Paraná (Ciunep), responsável
pela administração do Samu
Noroeste, realizou reunião na
manhã desta sexta-feira, 9, no
Anfiteatro Haruyo Setogutte,
na Prefeitura de Umuarama.
Os assuntos da pauta foram
a análise da prestação de
contas do primeiro semestre
de 2021, avaliação da proposta de parcelamento de
débitos de um dos municípios
membros, autorização para
abertura de processo seletivo
simplificado (PSS) para contratação de funcionários para
o Samu e assuntos gerais.
Esta foi a 26ª reunião do
Conselho Deliberativo do
Ciuenp, atualmente presidido
pelo prefeito de Umuarama,
Celso Pozzobom. Estiveram
presentes os prefeitos de
Cianorte, Marco Antônio
Franzato, de Altônia, Claudemir Gervasone, de Campo
Mourão, Tauílio Tezelli, de
Moreira Sales, Rafael Brito
do Prado, de Santa Cruz do
Monte Castelo, Francisco
Antônio Boni e o prefeito
de Nova Tebas, Clodoaldo
Fernandes dos Santos, foi
representado – mediante
procuração – pela secretária
municipal de Saúde, Márcia
Regina Rossi.
A prestação de contas foi
apresentada pelo contador do
Ciuenp, Denis Marcos Facci,

Secretário do Ministério da Economia apresentou na Fiep proposta de coalizão estadual
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Atenção especial da Prefeitura torna as
praças mais coloridas e confortáveis
Umuarama - Com uma
atenção especial da administração municipal, as
praças de Umuarama voltaram a se tornar ponto de
encontro e lazer para as famílias nos finais de semana
e fins de tarde. Com mão de
obra própria e muita criatividade, a Prefeitura tem
tornado esses ambientes
mais agradáveis, coloridos
e seguros para passeios e
contemplação da natureza.
Um exemplo é a Praça Portugal, no início da
avenida que leva o mesmo
nome, na Zona IV. O logradouro recebeu paisagismo
e mais de 600 mudas de
flores da espécie Sunpatiens, de cores variadas. O
ajardinamento completou
uma revitalização completa
realizada pelo município
na praça, que tem grande
importância religiosa e cultural para os descendentes
da numerosa comunidade
portuguesa de Umuarama.
O serviço inclui a reforma e ampliação da capelinha na gruta que guarda a
imagem de Nossa Senhora
de Fátima. Um mirante
foi construído na parte
superior com ampla visão
da praça, os bancos foram
reformadas e as paredes
internas receberam revestimento cerâmico, bem como
o piso. Desenhos de corações e um círculo florido
foram criados com o plantio
de 630 mudas de flores.

MELHORIAS

A Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente também realizou
paisagismo na Praça Brasília, em outro extremo da
cidade (na Avenida Brasil
com a Rondônia, na zona
VII). O aspecto de abandono
deu lugar a um ambiente
arejado, renovado e ornamentado com cerca de
1.050 mudas flores de sete
tonalidades, também da
espécie Sunpatiens.
Mudas de Primavera,
uma trepadeira que produz
muitas flores, ornamentam
agora o pergolado circular
existente na praça. Uma
equipe da Secretaria de

Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e
Habitação recuperou as
calçadas em petit paver,
as muradas de pedra e
instalou bancos, entre outros serviços. O pergolado
ganhou novas vigas de madeira envernizadas para
sustentar as trepadeiras.
Na região central da
cidade, a Praça Hênio Romagnolli teve uma renovação completa das flores
e tem atraído as atenções
de muitos visitantes. Em
breve a praça deve ganhar
um coreto (cobertura ao ar
livre para apresentações
artísticas e culturais) no lo-

PRODUÇÃO PRÓPRIA
Para ornamentar as praças,
o município adquire sementes
ou mudas pequenas de flores e
desenvolve as plantas por cerca
de 30 dias em estufas no viveiro
de mudas do pátio rodoviário.
Depois é feito o transplante. “Com
irrigação as plantas têm uma vida
longa e florida, colorindo os ambientes e tornando nossas praças
locais atrativos para a população”,
acrescentou o diretor de Meio
Ambiente do município, Matheus
Michelan Batista. “Mas a contemplação precisa ser individual, sem
aglomeração”, destacou. A revita-

lização de logradouros públicos
segue recomendação do prefeito
Celso Pozzobom, com o objetivo de
tornar a cidade mais agradável e
receptiva aos visitantes, mas com
o cuidado – neste momento de pandemia – de evitar as aglomerações.
Outras praças bem floridas na
cidade são a Miguel Rossafa (no
alto da Avenida Paraná), a Hênio
Romagnolli, ao lado da Prefeitura,
e também a orla do Lago Aratimbó.
As flores decoram ainda canteiros
na Avenida Paraná e na Avenida
Rio Branco, entre outros pontos
da cidade.

cal onde está hoje a antiga
casinha do Papai Noel, que
devido aos anos de desgaste terá de ser demolida.
“O colorido das flores
leva alegria às nossas
praças, que ficam mais
atrativas para os passeios,
emolduram muitas fotos
e estimulam a população
a passar um tempo ao ar
livre. Tudo isso eleva a
autoestima da população
e melhora a qualidade de
vida, num momento em
que continuamos sentindo
as perdas causadas pela
pandemia de coronavírus”,
apontou o prefeito Celso
Pozzobom.

Os serviços compreendem a substituição do
piso existente por paver, instalação de mobiliários urbanos, paisagismo e intervenções estruturais para melhora a acessibilidade. A Praça
Paulo VI (na Catedral) terá um investimento
maior, de R$ 1.278.614,28. “Vamos realizar ali
uma grande reforma, com obras de paisagismo, construção de banheiros, instalação de
iluminação em LED e novos espaços de lazer”,
informou Pozzobom.
A Praça das Gurucaias, na frente do Bosque
Uirapuru, também está recebendo melhorias. O
secretário municipal de Obras, Planejamento
Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Isamu
Oshima, explica que a Prefeitura está utilizando contrato de mão de obra com empresa
terceirizada para a troca de todo o calçamento,
remoção de troncos e árvores condenadas, além
da retirada da antiga “half pipe” de skate que
sempre teve pouca utilização. “O ponto de skate
agora é na Praça Santos Dumont, que também
foi totalmente revitalizada nesta gestão e se
tornou ponto de encontro dos praticantes desse
esporte”, lembrou o secretário.
Além do novo calçamento, a praça também
vai ganhar um novo espaço de lazer e convivência na parte central, com piso em concreto
e bancos para os frequentadores, e plantio de
grama. Futuramente também será implantada
iluminação de LED, tudo isso com recursos
próprios.
Segundo o prefeito, o
cuidado com as praças
floridas se estende também
a outros logradouros públicos, “para que todas as
regiões da cidade tenham
agradáveis atrativos que
possam ser visitados”, des-

tacou. Por isso, para este
ano estão previsas obras
em várias praças. A lista
inclui revitalização no Alto
São Francisco e praças Anchieta, Sete de Setembro,
Tamoio e dos Xetá, orçadas
em R$ 1,1 milhão.
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Com nova sede, a Casa da Paz precisa
de apoio para continuar com o projeto

Umuarama - A Casa
da Paz nasceu há 20 anos
com a intenção de levar alimento para a comunidade
em vulnerabilidade social
do Jardim Panorama, mas
hoje a entidade trabalha
com o desenvolvimento de
crianças, jovens e até adultos. Em meio a pandemia
do coronavírus, o projeto
continua atendendo o público de forma remota e na
última semana começou
a mudar para sua sede
própria.
Com um prédio ainda
em construção, a diretoria
da Casa da Paz decidiu
iniciar a mudança devido
as condições precárias de
onde estava instalada. A
parte interna da nova sede
está com 90% concluída e
a presidente Sílvia Ribeiro
Martins ressaltou que a
brinquedoteca já está pronta, como também, outros
cômodos da casa estão
sendo organizados para dar
continuidade no trabalho.
Com a pandemia do
coronavírus, hoje 84 crianças e adolescentes estão
matriculados no projeto e
esses alunos são assistidos
via internet principalmente
no reforça escolar. Auxílio esse, que segundo a
presente, reduziu a evasão escolar e o índice de
repetência. “São crianças
em vulnerabilidade social
de 18 bairros de Umuarama. Eles também estão
recebendo aulas de artes
marciais e natação em um
projeto da Unipar”, frisou
Sílvia.
A nova sede da Casa
Da Paz agora conta com
espaço aberto para aulas
de pinturas e artesanato,
brinquedoteca, banheiros
apropriados para os alunos,
sala para atividades esportivas, yoga e aulas de música,
biblioteca, refeitório informática, bazar entre outros
espaços, como a cozinha
que está sendo equipada
para também ser uma fonte
de renda para o projeto.
“Estamos como uma estrutura grande e agora vem
outra situação a aquisição

A brinquedoteca da Casa da Paz já eﬆá pronta, como também, outros cômodos da casa

A parte interna da nova sede eﬆá com 90% concluída, mas
ainda precisa de ajuda para conclusão

FEIJOADA
Para custear as despesas da casa, a equipe
continua realizado promoções e também conta
com as doações da comunidade. Neste sentido,
a Casa da Paz está realizando a campanha da
Feijoada Drive-Thru. A feijoada serve duas pessoas, está sendo vendida ao valor de R$ 35,00 e
acompanha arros, farofa e couve. A entrega será
no dia 21 de agosto com retirada na rua Mimosa
3172, local onde é a nova sede do projeto.
Com a parte interna quase concluída os novos desafios começa pela eﬆruturação da parte
externa

de recurso humano para levar atividades de qualidade
para os alunos”, ressaltou a
presidente.
DESAFIOS
Com a parte interna
quase concluída os novos
desafios começa pela estruturação da parte externa,
com a construção de uma
miniquadra esportiva, gra-

de frontal e lateral, muro
de arrimo, pátio e a rampa
de acesso ao prédio. “A
construção do pátio e da
quadra precisa de pessoas
especializadas para fazer,
como também a rampa
de acesso devido a altura. Estamos em busca de
parceiros para isso”, falou
Sílvia.
Além dos recursos físi-

cos, a questão de profissionais para atuarem no novo
espaço também preocupa
a direção da casa. “Hoje os
editais não contemplam
a contratação de pessoas.
Conseguimos equipamentos com esses editais, mas
para contratar profissionais
teremos que seguir por
outra via”, ressaltou a entrevistada.

Como ajudar?
Para ajudar a Casa da Paz com doações
em dinheiro, objetos, alimentos ou material
de construção a pessoa pode ligar no telefone
(44)99976-0543 ou (44) 99802-7102. As doações em dinheiro podem ser realizadas pelo
Pix CNPJ 05.509.404.0001-29 ou C/C. 4586-1
Agência 4379 SICOOB 756.

108 municípios paranaenses já aderiram à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa
Curitriba - No Paraná,
108 municípios já aderiram
ao programa Estratégia
Brasil Amigo da Pessoa
Idosa (Ebapi), criado para
promover a integração de
políticas públicas para que
comunidades e cidades
tenham ações e estratégias
voltadas à população com
mais de 60 anos. A Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho, através
do Departamento de Políticas para a Pessoa Idosa,
presta assessoria técnica
às cidades que desejam
implantar a iniciativa, que

é do governo federal.
Em 2019, o Paraná tinha 12 municípios que
faziam parte do programa. “Convidamos todos os
municípios paranaenses
a aderirem à proposta,
que tem como objetivo
proporcionar à população
um envelhecimento ativo,
saudável, cidadão e sustentável”, explicou o secretário
da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost. Ele
destacou que esta é uma
das prioridades na gestão
de Ratinho Junior.
O programa é composto

Governador assina termo que prevê
novos investimentos nas APAEs
Curitiba - O governador
Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário estadual
de Educação e do Esporte,
Renato Feder, assinam na
terça-feira (15) um novo
acordo que prevê investimentos de R$ 432,3 milhões nas APAEs até 2023.
Entre as ações previstas, o

novo termo de colaboração
vai atualizar os valores dos
salários dos funcionários e
incluir o terceiro pedagogo
para as escolas de grande
porte, além de apresentar
um aumento real do investimento por aluno, que passa de R$ 30 para R$ 35 para
custeio e investimento.

por cinco etapas: adesão,
plano, bronze, prata e ouro.
A chefe do Departamento da
Política para Pessoa Idosa da
Secretaria, Adriana Santos
de Oliveira, explica que o
termo de adesão deve contar
com a participação de todos
os setores do município,
incluindo assistência social,
saúde, habitação, planejamento urbano e transporte,
entre outros.
“O protagonismo da população idosa também é indispensável, representada pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa”, afirmou.

Este programa é baseado no “Guia Global:
Cidade Amiga do Idoso”
e no “Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas
Idosas”, estudos realizados
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Dentro
dele, a Ebapi sugere que
sejam feitas abordagens em
oito dimensões: ambiente
físico; transporte e mobilidade urbana; moradia;
participação; respeito e
inclusão social; comunicação e informação; oportunidades de aprendizagem;
saúde, apoio e cuidado.

No Brasil uma proposta a mais foi inserida, a
“escolhas locais”, voltada
às particularidades dos idosos, totalizando nove ações.
A Superintendência de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior também faz
parte do projeto, por meio
de uma parceria entre a
Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR) e seis universidades
estaduais. A iniciativa envolve os gestores e profissionais de diferentes
setores da sociedade civil,
especialmente as pessoas

idosas, de 42 dos 108 municípios que já aderiram a
Ebapi.
SENSIBILIZAÇÃO – Nos
próximos meses, os municípios que participarão da sensibilização e capacitação da
Ebapi serão Campo Mourão,
Paranavaí, Cianorte, Maringá, Jacarezinho, Cornélio
Procópio, Londrina, Apucarana, Pato Branco, União da
Vitória, Francisco Beltrão,
Cascavel, Laranjeiras, Foz do
Iguaçu, Toledo, Ponta Grossa, Ivaiporã, Guarapuava,
Irati, Curitiba e Paranaguá.

Paraná registra aumento de denúncias de maus-tratos contra animais domésticos
Curitiba - Dados do
Disque Denúncia 181,
ferramenta da Secretaria de Segurança Pública
do Paraná, apontam aumento de 111,6% nas denúncias de maus-tratos
a animais domésticos no
Estado nos primeiros cinco meses de 2021, se comparado ao mesmo período
de 2020. A diferença é de
2.298 para 4.864. Um dos
fatores que contribuiu
para este aumento é a
confiança da população
na ferramenta e também
a agilidade de apuração e

resolução.
Segundo o estudo,
1.233 foram registradas
em janeiro, 948 a mais do
que o mesmo mês de 2021
(285). O Disque Denúncia
registrou 7.074 comunicações nesta modalidade
criminal em 2020, ou seja,
em cinco meses foram
quase 70% dos registros
do ano passado (janeiro a
dezembro).
Animais domésticos
são aqueles que vivem
ou são criados em casa,
como cães e gatos. No
final de 2019, o sistema

de denúncias criou uma
divisão para alertas específicos contra eles, separado
dos demais animais e de
outros crimes ambientais.
“O Disque Denúncia
181 recebe e registra a
denúncia de maus-tratos
contra qualquer animal,
o que é considerado um
crime ambiental. No entanto, temos uma natureza
específica no sistema para
maus-tratos a animais
domésticos separados
dos outros animais”, explicou o capitão André
Henrique Soares, coorde-

nador da ferramenta. “Se
as informações chegam é
possível combater cada
vez mais esse crime e
preservar a saúde dos
animais”.
Diversas situações configuram crimes, dentre
elas a falta de higiene (que
possa prejudicar a saúde
do animal), prender o
animal em uma corrente
ou corda, sem um tamanho mínimo adequado,
restringindo a sua movimentação, além de bater,
castigar, abandonar ou
deixar sem alimentação.
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Aumentam casos de hepatite em Umuarama e
infectologista alerta para tratamento e prevenção
Umuarama - Julho foi
adotado pelo Ministério da
Saúde como o mês de luta
e prevenção das hepatites
virais. E o médico infectologista Ricardo Delfini
Perci, do Ambulatório de
Infectologia da Secretaria
Municipal de Saúde de
Umuarama, lembra que
isso não significa que a prevenção à doença deva ser
menor nos demais meses
do ano, mas de constante
atenção, porque as hepatites virais são as principais
causas de câncer no fígado.
Para se ter uma ideia,
apenas nos seis primeiros
meses desse ano, sete pessoas contraíram o vírus
da hepatite – seis delas do
tipo B e uma do tipo C – e o
Ambulatório acompanha ao
menos 330 pacientes. “De
acordo com o Ministério
da Saúde, três milhões de
brasileiros estão infectados
pela hepatite C, mas não
sabem que têm o vírus. A
Organização Mundial de
Saúde (OMS) estima que
cerca de 3% da população
mundial seja portadora de
hepatite C cronica”, alerta
Dr. Perci.
Segundo Maria de Lourdes Gianini, coordenadora
do Ambulatório de Infectologia, a falta do conhecimento da existência da
doença é o grande desafio,
por isso a recomendação é
que todas as pessoas com
mais de 45 anos de idade façam o teste gratuitamente
em qualquer posto de saúde
e, no caso positivo, façam
o tratamento que está disponível no Ambulatório de
Infectologia, que fica na rua
Perobal nº 4488 (fundos do

Organizadores
de balada
clandestina
fecham acordo
com Promotoria
Dois responsáveis
por uma festa clandestina realizada em Nova
Esperança, no Paraná, fecharam acordo de
transação penal com o
Ministério Público do
Estado e vão prestar
serviços comunitários
por seis meses trabalhando no cemitério da
cidade de 28 mil habitantes localizada a 480
km de Curitiba.
A dupla também se
comprometeu a não organizar ou participar de
festas que descumpram
as medidas sanitárias
impostas em razão da
pandemia da covid-19.
As informações foram
divulgadas pelo Ministério Público do Paraná.
De acordo com a Promotoria, a festa que
culminou no acordo de
transação penal ocorreu em 3 de abril, com
a presença de dezenas
de pessoas, sem uso de
máscaras.
O proprietário do local onde aconteceu o
evento já havia recebido multa de R$ 5 mil,
aplicada pela Vigilância
Sanitária, por descumprimento ao decreto municipal que estabelece
restrições para contenção da pandemia.
Outras 16 pessoas
identificadas em vídeos
da festa foram multadas
em R$ 300 cada.

HEPATITE POR TIPO
Hepatite A
Que tem o maior número de casos, está diretamente
relacionada às condições de saneamento básico e de
higiene. É uma infecção leve e cura sozinha. Existe
vacina.
Hepatite B
O segundo tipo com maior incidência, atinge maior
proporção de transmissão por via sexual e contato
sanguíneo. A melhor forma de prevenção para a hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo.
Hepatite C
Tem como principal forma de transmissão o contato
com sangue. É considerada a maior epidemia da
humanidade hoje, cinco vezes superior à Aids/HIV.
A hepatite C é a principal causa de transplantes de
fígado. Não tem vacina. A doença pode causar cirrose,
câncer de fígado e morte.
Hepatite D
Causada pelo vírus da hepatite D (VHD) ocorre
apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite
B. A vacinação contra a hepatite B também protege de
uma infecção com a hepatite D.
Hepatite E
Causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva (transmissão fecal-oral),
provocando grandes epidemias em certas regiões.
A hepatite E não se torna crônica, porém, mulheres
grávidas que foram infectadas pelo vírus da hepatite
E podem apresentar formas mais graves da doença.
Hepatite F
Relatos recentes demonstram que não se confirmou
a identificação do vírus da hepatite F (VHF), portanto
este tipo de hepatite, segundo a Organização Mundial
de Saúde pode ser desconsiderado.
Hepatite G
O vírus da hepatite G (VHG), também conhecido
como GBV-C é transmitido através do sangue, sendo
comum entre usuários de drogas endovenosas e
receptores de transfusões. O vírus G também pode
ser transmitido durante a gravidez e por via sexual.
É frequentemente encontrado em co-infecção com
outros vírus, como o da hepatite C (VHC), da hepatite
B (VHB) e da Aids (HIV).

Apenas nos seis primeiros meses desse ano, sete pessoas contraíram o vírus da hepatite
em Umuarama

Centro de Especialidades
Médicas).
Em 2020, 14 pessoas
contraíram hepatite em
Umuarama. Em 2019 foram
21, em 2018 foram 17 e em
2017 foram 23 casos. “Pelo
grau de gravidade, a hepatite C merece uma atenção
especial. Ao contrário dos
demais vírus que causam
hepatite, o vírus da hepatite
C não gera uma resposta
imunológica adequada no
organismo, o que faz com
que a infecção aguda seja
menos sintomática, mas
também com que a maioria
das pessoas que se infectam se tornem portadores
de hepatite crônica, com
suas consequências a longo
prazo”, explica o infectologista.

SAIBA MAIS
SOBRE HEPATITES
Hepatite C é a inflamação do fígado causada pela
infecção pelo vírus da hepatite C (VHC ou HCV), transmitido através do contato
com sangue contaminado.
Essa inflamação ocorre
na maioria das pessoas
que adquire o vírus e, dependendo da intensidade
e tempo de duração, pode
levar a cirrose e câncer do
fígado.
São cinco os tipos mais
comuns de hepatites virais
(A, B, C, D e E) e no caso
a hepatite B, já há vacina
disponível nos postos de
saúde para pessoas de até
50 anos de idade. “Além
destes tipos são registrados
ainda dois outros: o F, que

apesar de estudos recentes
não terem configurado sua
existência, sendo portanto
descartado, mas não eliminado da literatura médica,
e o tipo G”, detalha.
O alerta do infectologista é para que a prevenção
se torne um hábito, principalmente para evitar que
a doença evolua para uma
situação mais grave pela
falta de diagnóstico ou
diagnóstico tardio, quando
a doença já está em estado
avançado. “Em Umuarama,
nós oferecemos tratamento
gratuito para hepatites
B e C no Ambulatório de
Infectologia. É muito importante procurar ajuda
médica e fazer o tratamento correto”, finaliza Dr.
Ricardo Perci.

Homens invadem casa e executam vítima enquanto dormia em Tapejara
Dois homens invadiram
uma casa e executaram a
tiros o morador enquanto este dormia durante a
madrugada deste sábado,
em Tapejara, a 50 km de
Umuarama, segundo a Polícia Militar. Após o crime
os atiradores fugiram. A esposa da vítima, que dormia
na mesma cama, não ficou

ferida. A PM foi acionada
bem como uma equipe médica que apenas constatou
o óbito.
Segundo a Polícia Militar
o crime foi por volta da 1
hora. Populares acionaram
a central 190 informando
que dois homens haviam entrado numa casa e efetuado
disparos de arma de fogo em

um dos moradores. A equipe
foi até o local e constatou
que um homem de 20 anos
estava deitado numa cama
em um dos quartos com
diversos ferimentos feitos
com arma de fogo.
Segundo a PM, com a
chegada da equipe médica então foi constatado o
óbito do jovem. Segundo

relatos de testemunhas
aos policiais, dois homens
encapuzados adentraram
a residência, foram até o
quarto da vítima que dormia
com sua esposa e começaram a efetuar os disparos.
De acordo com a PM,
no local foram recolhidas
três munições intactas de
calibre .45, quatro estojos

Relator prevê estabilidade de um ano
e meio a funcionários dos Correios
Brasília (AE) - O relator do
projeto de lei que permite a
venda dos Correios estabeleceu no parecer que será votado
pelo plenário da Câmara uma
estabilidade de um ano e meio
para os funcionários da estatal
a partir do momento da privatização. Relatada pelo deputado
Gil Cutrim (Republicanos-MA),
a proposta tem previsão de ser
votada entre julho e agosto
pela Câmara, de acordo com
o presidente da Casa, Arthur
Lira (Progressistas-AL)
Os Correios contam com
cerca de 100 mil empregados.
No relatório, Cutrim também
define normas para um Plano
de Demissão Voluntária (PDV)
para esses funcionários, como
período de adesão de 180 dias
contados da venda, indenização correspondente a doze
meses de remuneração, e
programa de requalificação.
O parecer ainda não foi
divulgado oficialmente e,
portanto, ainda pode sofrer
mudanças antes de ser protocolado, mas Cutrim já circulou
com colegas a versão atual,
à qual o Estadão/Broadcast
teve acesso. Segundo apurou
a reportagem, o relatório foi
bem recebido pela equipe
econômica, com quem o deputado discutiu previamente
a regra da estabilidade, algo
que Cutrim fazia questão que
entrasse no projeto.

Entre outros pontos, o relator afirmou que a proposta
do governo atende a preceitos
constitucionais. Nesta semana,
o plano de venda dos Correios
foi alvo de uma manifestação
do procurador-geral da República, Augusto Aras, que se
colocou contra a privatização
dos serviços postais e correio
aéreo - atividades de monopólio dos Correios. Para Cutrim,
no entanto, a desestatização é
constitucional e possível.
O governo já decidiu que
deverá fazer a venda de 100%
dos Correios, assim que o
Congresso aprovar o projeto
de lei. Junto da privatização,
a empresa que arrematar o
estatal assinará um contrato
de concessão para manter os
serviços postais - de correspondência - que serão regulados pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
Essa ideia é mantida no
relatório de Cutrim, que afirma
ser juridicamente viável que
a delegação do serviço postal
à iniciativa privada seja feita
por meio da celebração de
contratos de concessão. Ele
descarta a possibilidade de
uma concessão patrocinada,
quando há uma contraprestação financeira de dinheiro
público nos serviços - algo que
o governo não cogita
"Se o pressuposto básico da desestatização que

ora se discute é não onerar
o Tesouro Nacional, seria
incoerente manter-se no projeto a possibilidade de uso
da concessão patrocinada",
afirmou o deputado. Cutrim
também retira a menção de
que o serviço postal pode ser
feito mediante atuação em
regime privado - o que não
interfere no plano do governo
de conceder essas atividades
à iniciativa privada.
Outra mudança foi retirar
do texto a possibilidade de
transformar os Correios em
sociedade de economia mista,
algo que, novamente, está
alinhado com o atual plano
do Executivo, de não manter
participação no capital da
empresa.

Digitalização.
No relatório, Cutrim afirma que o setor postal vem
passando por transformações
significativas no Brasil e no
mundo, e que o principal fator
de mudança é a digitalização
das comunicações e as transações comerciais online. Por
isso, pontua, que o processo de
crescente acesso à internet e
de ascensão das redes sociais
têm gerado queda acelerada
no volume postal - de aproximadamente 1 bilhão de objetos
por ano no Brasil, segundo
dados dos estudos da consultoria contratada pelo Banco

Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Na mesma linha dos argumentos do governo, o relator afirmou também que o
"desafio da empresa estatal
é adaptar-se aos tempos
modernos". "Atualmente,
em várias partes do mundo,
há uma tendência de que as
comunicações sejam privatizadas", disse. Cutrim pontua
também que a empresa oferece um risco fiscal ao governo,
caso não haja modernização
do sistema postal. "Torna-se
evidente que a União não tem
como suprir essa demanda
de investimentos na estatal,
razão pela qual a desestatização da ECT é urgente e
deve ser priorizada", afirmou.
Segundo o governo, hoje há
uma incerteza quanto à autossuficiência e capacidade
de investimentos futuros por
parte da estatal, o que reforça
a necessidade da privatização para evitar que os cofres
públicos sejam responsáveis
por investimentos da ordem
de R$ 2 bilhões ao ano.
A estatal acumulou prejuízo entre 2013 e 2016, mas
desde 2017 vem registrando
resultados positivos nos balanços anuais. Em 2020, com
o aumento do e-commerce, a
estatal teve lucro de R$ 1,53
bilhão, maior resultado nos
últimos dez anos.

deflagrados de .45 e cinco
estojos deflagrados de calibre 12GA.
Segundo a PM, ao adentrarem na residência para o
atendimento da ocorrência,
os policiais encontraram
ainda uma porção de maconha que totalizou 6g. O crime
será investigado pela Polícia
Civil de Cruzeiro do Oeste.

CELULAR

Jogo
‘Pokémon Go’
chega a US$
5 bilhões em
receita
O Po k é m o n G o
completou cinco anos
de lançamento nesta
semana e novos dados
mostram que o jogo já
arrecadou mais de US$
5 bilhões desde sua estreia (cerca de R$ 26,3
bilhões).
Em relatório publicado na terça-feira,
analistas da Sensor
Tower, empresa que
monitora aplicativos
de celular, apontaram
gastos crescentes de
jogadores com produtos
dentro do Pokémon Go
No primeiro semestre
de 2021, a receita do
jogo subiu 34% em relação ao mesmo período
de 2020, chegando a
US$ 642 milhões.
Em 2020, o game
gerou US$ 1,3 bilhão em
receita - mesmo com a
pandemia tirando jogadores das ruas. A empresa conseguiu manter
o sucesso graças às
adaptações que permitiram que usuários
continuassem a jogar
sem sair de casa.
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“Mar verde” de Altônia, limão
gera empregos e ganha o Paraná
Altônia - A cena é bonita de se ver. Um caminhão
c arregadinho de limão,
formando ondas verdes na
caçamba de acordo com o
balanço da boleia, tomand o o rumo de Curitiba.
É assim, religiosamente
t oda quarta-feira, que o
a gricultor Ricardo Casemiro dos Santos abastece
a Ceasa da Capital com a
f ruta de Altônia, no Nor oeste do Paraná. São
3 00 caixas de limão taiti
a cada viagem de mais
de 630 quilômetros. Volta
sempre sem nada.
Na cidade grande, vira
s uco, sorvete, torta, temp ero e uma infinidade
d e variantes que fazem
a alegria dos altonianos.
“Aqui tem limão o ano
todo, falta nunca”, diz ele,
e nquanto busca espaço
p ara encaixar mais um
punhado da fruta antes de
pegar o trecho.
R icardo é um dos pux adores da produção de
l imão na cidade. Cultura
q ue ganhou espaço há
p ouco mais de 20 anos,
p arte em substituição à
laranja, que passou a ficar
c oncentrada na vizinha
P aranavaí, também no
N oroeste, diminuindo a
c oncorrência entre as cidades.
De acordo com a Secret aria de Estado da Agric ultura e Abastecimento,
Altônia responde por quase metade da plantação de
l imão do Paraná: 44,7%
das colheitas, bem à frente
dos demais polos – Cerro
A zul (6%), São Jorge do
Patrocínio (6%) e Andirá
(4,6%).
“ São quase 500 hectares de pés de limão em
Altônia”, diz o técnico em
a gropecuária da Secre-

p refeitura mantém um
p rograma que subsidia o
t ransporte de mudas da
f ruta dos municípios de
P aranavaí e Paranacity.
B asta solicitar, plantar e
colher. E, claro, gerar emprego e renda no campo.
Foi o que fez o veterano
Devaldir Antonio Vendram ini, 47 anos de Altônia
e 25 dedicados à frutic ultura – planta também
a bacate, jaca e laranja.
Vai acrescentar mais 2 mil
limoeiros aos atuais 3.500

SÉRIE
O agricultor Ricardo Casemiro dos Santos abaﬆece a Ceasa da Capital com a fruta de Altônia

t aria Municipal do Meio
A mbiente, Agricultura
e Turismo, Paulo Cezar
Lavaqui.
O limão ocupa uma
á rea de 1,3 mil hectares
no Estado, que proporcionou 20,1 mil toneladas de
f rutas colhidas - participação de 1,5% no total da
f ruticultura paranaense
na safra 2019/2020, último
levantamento consolidado
p elo Departamento de
E conomia Rural (Deral)
da Secretaria da Agricultura. Movimentou, naquele
período, R$ 32,9 milhões.
Números em ascensão
no Paraná e, claro, com reflexo em Altônia. “Quando
se observa a dinâmica da
atividade de 2010 a 2019,
podemos ver o incremento
d e 62,8% em relação à
área, de 49,6% nas colheitas e 84,8% no Valor Bruto
de Produção (VBP) deflacionado”, afirma o técnico

Os cerca de 500 hectares de pés de limão devem ser ampliados em pelo menos 20% nos próximos anos em Altônia

do Deral, Paulo Andrade.
MAIS MUDAS
Os cerca de 500 hecta-

No caso de lenha e cavaco sujo, observou-se alta, em
termos nominais, no patamar de 16% e 15%
c ipalmente toras acima de
1 8 centímetros de diâmetro,
t iveram aumento superior
a 30% em volume e mais de
150% em valor exportado, em
c omparação com o mesmo
período do ano anterior.
CAFÉ E FEIJÃO
O boletim destaca que
a s geadas do final de junho
atingiram, sobretudo, as áreas
c afeeiras das regiões NorteC entral do Paraná. No Norte
Pioneiro, onde se concentra a
m aior parte da produção, as
informações preliminares são
de danos variados, mas menor
que as de outras regiões.
Sobre o feijão, o registro é
de que 100% das lavouras da
segunda safra estão colhidas.
Pelo menos 82% da produção
já está comercializada, o que
s ignifica 282 mil toneladas,
r estando 49 mil toneladas
p ara futuros negócios. Os

O limão de Altônia faz parte da série de
reportagens “Paraná que alimenta o mundo”,
desenvolvida pela Agência Estadual de Notícias
(AEN). O material busca mostrar o potencial do
agronegócio paranaense. Os textos serão publicados sempre às segundas-feiras. A previsão é
que as reportagens se estendam durante todo
o ano de 2021.

CEASAS

res de pés de limão devem
s er ampliados em pelo
m enos 20% nos próxim os anos em Altônia. A

Produtos florestais têm valorização no
Paraná; principal impulso é exportação
C uritiba - Os produtos
florestais paranaenses, tanto
os madeireiros quanto os não
m adeireiros, tiveram valorização entre outubro de 2020
e maio deste ano, período em
que foram realizados levantamentos pelo Departamento de
E conomia Rural (Deral), da
S ecretaria estadual da Agric ultura e do Abastecimento.
E sse é um dos assuntos do
Boletim de Conjuntura Agrop ecuária da semana de 2 a
8 de julho, que também traz
as primeiras análises sobre o
impacto das geadas na cultura
do café.
A última publicação dos
p reços pagos ao produtor
p elos produtos florestais,
elaborada pelo Deral em maio,
mostra que houve um ganho,
no comparativo com outubro
de 2020, quando foi divulgado
o relatório anterior. O preço
das toras de pinus para serraria e laminação, por exemplo,
teve elevação de 24%, em méd ia, enquanto o de eucalipto
subiu 7%.
No caso de lenha e cavaco
sujo, observou-se alta, em termos nominais, no patamar de
16% e 15%, respectivamente.
A erva-mate, que no Paraná
é considerada produto florest al não madeireiro, seguiu a
mesma tendência. A variação
positiva foi de 19% nos preços
p agos ao produtor pela erva
no pé.
O aumento expressivo das
exportações paranaenses dos
produtos florestais é um dos
principais motivos para a elevação nos preços. De janeiro
a junho de 2021, os painéis
c ompensados de pinus, por
e xemplo, que utilizam em
seu processo produtivo prin-

p és para garantir uma
p rodução 50% maior. Ele
estima em cinco mil caixas
de limão a produção deste
a no. São seis empregos
diretos.
“ Tem um pessoal que
v em comprar aqui para
vender nas rodovias, mas
o grosso da produção vai
para Guarapuava. Lá quase todos os mercados têm
a minha fruta. A demand a existe, por isso vou
p lantar mais”, destaca o
agricultor.

p reços praticados em junho
variam entre 5% e 10% a menos que no mês anterior.
MILHO, TRIGO E SOJA
A cultura do milho apres entou uma queda nas cond ições da lavoura na última
s emana em decorrência das
geadas. Do total, 287 mil hectares estão em situação boa,
enquanto 1,1 milhão têm condições medianas e 1 milhão de
h ectares estão classificados
como ruins.
S obre o trigo, o registro
é de queda de 6% no preço
médio da tonelada em junho,
comparativamente com maio,
e de 27% em relação ao mesmo
mês no ano passado. Na soja,
v erificou-se queda de 1% no
p reço da saca de 60 quilos
c omparativamente com a
semana anterior.
G OIABA, MANDIOCA E
BATATA

O documento preparado
p elo Deral faz, ainda, uma
análise sobre a goiaba, que é
cultivada em 22,1 mil hectares
n o Brasil. Pernambuco, São
Paulo e Paraná são os principais produtores, responsáveis
p or 73,7% das colheitas, ficando o Paraná como terceiro
em produção. O Estado teve,
e m 2019, 1,3 mil hectares
p lantados e colheu 35,4 mil
t oneladas, que renderam R$
70 milhões.
Os produtores de mandioca dedicaram parte do tempo,
nos últimos dias, para preparar as ramas que serão usadas
n o próximo plantio, além de
p rotegê-las dos granizos e
geadas. A colheita já ultrapassou 40% dos 143 mil hectares
d a safra 2020/21, mas vai se
e stender até dezembro. Da
batata segunda safra já foram
c olhidos 8,3 mil hectares, ou
71% do total estimado.
P ECUÁRIA E AVICUL TURA
O boletim registra, ainda,
a lta de 13% nos preços méd ios da arroba bovina nos
primeiros seis meses do ano.
A principal razão é a menor
o ferta de animais prontos
para abate. Os cortes para o
consumidor também apresentaram reajustes que chegaram
a 22% no caso do peito.
Sobre a avicultura, a tônica
está na exportação de carne
de frango brasileiro, que cresceu 4,1% em termos de faturam ento, entre janeiro e maio,
e 4% em volume. O Paraná,
maior produtor e exportador
nacional, com participação de
41,1% nesse período, observou
a umento de 6,5% no volume
enviado ao exterior e de 1,3%
no faturamento.

Nas Centrais de Abastecimento do Paraná
– Ceasa-PR, no ano passado, foram comercializadas 29,5 mil toneladas de limões a um
p reço médio de R$ 2,49 o quilo, alavancando
uma movimentação financeira de R$ 73,7 milhões. O estado de São Paulo domina a praça e
contribuiu com 81,2% desta oferta – o Paraná
amealha 17,6% desta quantia. Monte Alto (SP),
Taquaritinga (SP) e Altônia (PR) forneceram
1 1,8 mil toneladas, representando 39,8% dos
volumes comercializados do cítrico.
A movimentação nas Ceasas locais reflete
o panorama nacional. Apesar da expansão, o
Paraná não aparece nas primeiras colocações
do ranking de produção de limão do País.
S egundo dados da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), também relativos a 2019, São Paulo concentrou a produção
com mais de 1,1 milhão de toneladas de limão,
seguido por Pará (104 mil), Minas Gerais (84
mil), Bahia (69 mil) e Rio de Janeiro (20 mil).
O Paraná é o nono, com 13,9 mil.

Inscrições para residência técnica
e curso de Economia Rural
terminam segunda-feira
Curitiba - O período de
inscrição para o Programa
de Residência Técnica com
f oco na Economia Rural
t ermina às 17 horas de
s egunda-feira (12). Serão
o ferecidas 70 vagas para
profissionais recém-formados em diferentes áreas.
A Residência em Econ omia Rural será desenvolvida em parceria entre
a Superintendência Geral
d e Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Sec retaria de Estado da
A gricultura e do Abast ecimento, Agência de
D efesa Agropecuária do
Paraná (Adapar), Instituto
de Desenvolvimento Rural
d o Paraná-Iapar-Emater
( IDR-Paraná), e coorden ada pela Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).
O objetivo é incentivar
o aprimoramento profissional de recém-formados
q ue concluíram cursos
d e graduação no períod o inferior a 36 meses.
A residência técnica é
c omposta por um curso
d e pós-graduação (espec ialização) e atividades
p ráticas, realizadas em
i nstituições ligadas ao
G overno do Estado. Os
r esidentes técnicos recebem uma bolsa-auxílio no
valor de R$ 1,9 mil por um
período de até 24 meses.
O programa também
visa qualificar servidores
p úblicos estaduais de di-

f erentes áreas, por meio
de curso de especialização
na modalidade a distância.
Serão ofertadas 200 vagas
na Escola de Gestão do Paraná. Para esses, o prazo
termina em 24 de julho.
E SPECIALIZAÇÃO –
A s disciplinas serão ministradas por professores
do curso de Ciências Econômicas do campus de Toledo da Unioeste. O corpo
docente é formado por 26
p rofessores doutores de
diferentes universidades,
especialistas nas disciplinas que o curso oferta.
VAGAS – As vagas para
o Programa de Residênc ia Técnica são oferecidas para profissionais formados nas seguintes áreas:
Agronomia, Zootecnia, Economia, Geografia, Estatística, Sistema de Informação,
D ireito, Administração,
N utrição, Veterinária, Inf ormática, Engenharia de
Computação, Comunicação
S ocial, Biologia, Turismo
Rural, Psicologia e Biblioteconomia.A seleção será
f eita em duas etapas. A
p rimeira é a prova que
acontecerá no formato online, em 21 de julho, e terá
peso 90. A segunda etapa
é a análise de currículo,
c om peso 10 para todos
os candidatos. O valor da
inscrição é de R$ 150,00 e
deverá ser feita unicamente por meio digital no site
da Unioeste
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Itália e Inglaterra decidem a Eurocopa
e tentam afastar seus fantasmas
Londres (AE) - Itália e
Inglaterra vão enfrentar
missões diferentes, neste
domingo, às 16 horas, no
estádio de Wembley, em
Londres, na decisão da
Eurocopa. Campeões apenas em 1968, os italianos
vão em busca de apagar a
má impressão deixada em
2018, ao ficarem fora da
Copa do Mundo da Rússia, enquanto os ingleses
tentam em sua casa voltar
a levantar uma taça, feito

que não ocorre desde o
Mundial de 1966.
Diante do que apresentaram nas seis partidas que
disputaram até agora no
torneio, a expectativa é das
melhores para o 28º duelo
da história. Vencedora em
11 oportunidades, a Azurra
mostrou um futebol rápido
no ataque, com o talentoso
trio formado por Chiesa,
Insigne e Immobile. A armação fica por conta do versátil
Verratti, enquanto a defesa,

tradicionalmente muito forte, se garante com o jovem
e competente Donnarumma
na meta e os experientes
Bonucci e Chiellini, companheiros de Juventus e
únicos remanescentes do
vice-campeonato de 2012
na derrota para a Espanha,
em Kiev, na Ucrânia.
“Jogar e Wembley e enfrentar alguns dos maiores
atacantes da atualidade
não é novidade para a nossa equipe. Vamos tranqui-

los e preparados para fazer
uma bela partida, diante
de um adversário de muito
peso”, disse Bonucci, um
dos líderes da seleção que
não perde há 33 partidas.
Com a bela produção de
Sterling e o oportunismo
de Kane, além da força e
disposição de Maguire, a
Inglaterra alcança a sua
primeira final de Eurocopa
e vai tentar quebrar a escrita de jamais ter vencido
a Itália em uma partida

válida por Euro ou Copa
do Mundo.
Ela também espera contar com a enorme maioria
dos 60 mil espectadores
previstos para estarem em
Wembley, onde nos últimos
17 jogos marcou 46 gols e
só sofreu cinco. A defesa
inglesa é a menos vazada
da Euro com apenas um
gol sofrido, diante da Dinamarca, nas quartas de final.
“Aprendemos na Copa
da Rússia que a defesa

precisa ser protegida desde o ataque. Estamos nos
aperfeiçoando a cada partida e acho que alcançamos
um bom nível, que ficou
evidente nesta Euro”, disse
John Stones, companheiro
de Maguire na zaga inglesa.
O elenco inglês revelou
que vai doar ao serviço
de saúde britânico parte
do prêmio de 10 milhões
de libras (cerca de R$ 70
milhões) a ser recebido em
caso de conquista do título.

Palmeiras acerta retorno de Matheus
Invicto há 6 jogos, Corinthians busca
acelerar mais uma etapa diante do Fortaleza Fernandes com contrato até o fim de 2025
São Paulo (AE) - De patinho feio no início do Brasileiro a um time mais encorpado
e com a melhor defesa do
Brasileirão. Diante dessa
pequena transformação, o
Corinthians encara o Fortaleza, neste domingo, às 20h30,
na Arena Castelão, disposto
a confirmar seu progresso
dentro de campo para buscar
objetivos mais ousados dentro do campeonato.
Com 14 pontos, o time
do Parque São Jorge já aparece à frente de equipes
consideradas favoritas ao
título como o Flamengo e o
próprio São Paulo. Focado
nessa mudança de patamar,
o treinador corintiano vai
encarar o Fortaleza disposto
a acelerar etapas no objetivo
de encontrar um melhor
futebol.
“Vemos um time me-

lhorando, com atletas que
estão se entregando. Estamos
acelerando etapas, mas não
podemos pular (estágios).
Feliz com a resposta, a entrega e o entendimento dos
conceitos e ideias. É bom,
mas tudo que é bom pode
melhorar bastante”, afirmou
o treinador.
Essa mudança de postura
no campo tem muito a ver
com dois titulares que agora
começam a mostrar o futebol
que a torcida esperava: o
zagueiro Gil e o centroavante
Jô.
Tudo bem que o número
de vitórias (três), em relação
às jornadas disputadas (dez)
ainda é modesto quando se
trata de campanha do Corinthians. Mas essa evolução na
tabela vem sendo valorizada
pelo técnico corintiano. Com
sete gols sofridos, a equipe

tem a melhor defesa do Brasileiro.
Mas se o Corinthians
tenta acelerar etapas para
melhorar seu desempenho,
Sylvinho sabe que terá pela
frente um adversário mais
do que motivado. O Fortaleza do técnico Juan Pablo
Vojvoda vem embalado por
uma goleada de 4 a 0 sobre
o América-MG. E um novo
triunfo em casa deixa o time
entre os primeiros colocados
na classificação.
O treinador argentino
deve adotar a mesma estratégia que vem usando no
Castelão: a de marcação por
pressão para forçar o erro do
adversário. A velocidade pelos lados do campo, e rapidez
nos deslocamentos vão ser
armas que o time cearense
deve utilizar para confundir
a marcação corintiana.

São Paulo(AE) - O
Palmeiras acertou nesta
sexta-feira a contratação do meio-campista
Matheus Fernandes. O
jogador de 23 anos, que
vestiu a camisa alviverde
em 2019, assinou contrato com o clube até 31 de
dezembro de 2025. Ele
havia sido dispensado
do Barcelona ao final da
última temporada.
Segundo o atleta, que
teve poucas oportunidades em sua primeira
passagem pelo Palmeiras
com Felipão e Mano Menezes, técnicos em 2019,
a “filosofia vencedora” do
clube foi determinante
para ele aceitar a proposta para voltar.
“Estou muito feliz.

O Palmeiras sempre foi
a minha prioridade. Foi
um clube que apostou
em mim em 2019 e que
agora me abriu as portas
novamente. Conheço a
estrutura, os funcionários e toda a filosofia
vencedora, o que foi um
diferencial para a minha decisão”, explicou o
meio-campista.
“Acompanhei a temporada passada, com a
conquista da tríplice coroa, e espero fazer parte
de mais um ano de glórias
do Verdão. Vou trabalhar
e me dedicar muito para
isso. Estou de volta a um
lugar onde me sinto em
casa”, acrescentou.
O E s t a d ã o a p u ro u
que o jogador recebeu

propostas de equipes do
Brasil e da Europa, mas
preferiu optar por voltar
ao Palmeiras. Ele estava
na Espanha e assinou sua
rescisão com o Barcelona
recentemente. Com as
pendência com o clube
catalão encerradas, pôde
assinar o contrato com o
time paulista.
Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes
atuou em 12 partidas
e marcou um gol em
sua primeira passagem
pelo Palmeiras. Ele volta
desta vez com o plano
de jogar mais vezes em
uma equipe que passou
a apostar nos jovens crias
das categorias de base em
vez de investir alto em
medalhões.

Umuarama Ilustrado

TERRENOS
PARQUE METROPOLITANO 1
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 11. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 12. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00

Imobiliário
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RESIDÊNCIAS
RESIDÊNCIA NA RUA MANDAGUARI - PRÓXIMO À UNIPAR (SEDE)
Residência mista localizada na rua Mandaguari, 5451, próximo à Unipar (sede) e Igreja Matriz São
Francisco de Assis. Área construída 120,30m². Contendo: 3 quartos(1 suite), banheiro social, sala
estar, jantar,cozinha, lavanderia coberta,churrasqueira com pia e garagem. Totalmente reestilizada!

Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 13. 845,40m²
Valor: R$ 683.500,00

EM FASE
FINAL DE
ACABAMENTO

Terreno Comercial - Quadra 2A, Lote 9. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 554.400,00

Terreno Residencial - Q. 27, L. 31/32A. 146,74m²
Dimensões 6,67x22. Valor: R$ 61.000,00
Terreno Residencial - Quadra 29A, Lote 10. 240m²
Dimensões 10x24. Valor: R$ 91.500,00
OPORTUNIDADE ÚNICA E DIFERENCIADA!

Terreno Comercial - Quadra 10, Lote 24. 343m²
Dimensões 14x24,50. Valor: R$ 164.000,00
Terreno Residencial - Quadra 6, Lote 9. 244m²
Dimensões 10x24,40. Valor: R$ 89.250,00
Terreno Residencial - Quadra 7, Lote 31. 240,50m²
Dimensões 10x24,45. Valor: R$ 107.400,00
Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17A. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

ÓTIMA

GARAGEM PARA

VALOR R$

105,30m2

LOCALIZAÇÃO

1 VEÍCULOS

275.000,00

RESIDÊNCIA NO JARDIM ARATIMBÓ - PRÓX. CIDADE CANÇÃO DA AV. PARANÁ
Residência localizada na Rua Fortaleza, 3954. Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa e garagem para 2 carros. Próximo ao Cidade Canção e Lago Aratimbó.

Residência em alvenaria localizada na Rua Flórida,
151 - Jardim América em Cruzeiro do Oeste. Com
121,70m² e terreno com 175,30m².
Contendo: 03 dormitórios(1 suite), bwc social,sala
de estar/ jantar, área de serviço, churrasqueira e
garagem. Obs.: Nova, sem uso.
Valor: R$ 230.000,00

APARTAMENTOS
Apartamento 304, localizado na Av. Maringá,
4739, cerca de duas quadras da Av. Paraná. Com
51,90m² de área privativa e 77,59m² de área total.
Contendo: 2 quartos, sala de jantar/TV, banheiro
social, cozinha, lavanderia e 01 vaga coberta de
garagem. Apartamento com pintura nova e banheiro reformado.
Valor: R$ 175.000,00

Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17C. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

PARQUE METROPOLITANO 3
Terreno Residencial - Q. 5, L. 15/16-C. 164m²
Dimensões 6,67x24,00. Valor: R$ 57.000,00
Terreno Residencial - Quadra 7, Lote 4. 246m²
Valor: R$ 89.250,00

Terreno Residencial - Quadra 9, Lote 3. 246m²
Dimensões 10x24,60. Valor: R$ 94.700,00

RESIDÊNCIA DEFRONTE A CATEDRAL

APARTAMENTO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONET

Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17B. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

Terreno Residencial - Quadra 7, L. 23-A. 172,20m²
Dimensões 7x24,60. Valor: R$ 66.400,00

Localizada na Rua Indaia, 3651, próximo ao Centro da Juventude e Av. Goiânia. Terreno com
153m² e uma residência com 100,00m².
Contendo: 3 dormitórios sendo uma suíte, BWC
social, sala, cozinha, área de serviço, varanda com
churrasqueira, pia e garagem para dois veículos.
Obs.: Totalmente reformada.
Valor: R$ 235.000,00

RESIDÊNCIA EM CRUZEIRO DO OESTE

PARQUE METROPOLITANO 2
Terreno Comercial - Q. 1, L. 1e6. 1.565,40m²
22,81m de frente. Valor: R$ 1.410.270,00

RESIDÊNCIA NO CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA

Residência em alvenaria localizada na rua Irmã
Thais, 4188, próximo a Igreja Catedral do Divino Espírito Santo. Terreno com 504m² e uma
residência com 287,50m². Contendo: 2 suítes, 2
quartos, 2 banheiros, ampla lavanderia, cozinha,
despensa, sala de estar e jantar conjugadas, hall de
entrada, edicula com churrasqueira,pia e piscina.
Obs.: Inteiramente reestilizada e modernizada.
Valor: R$ 970.000,00

Terreno Residencial - Quadra 26, Lote 29. 220m²
Dimensões 10x22. Valor: R$ 83.000,00

Terreno Residencial - Quadra 29B, Lote 30. 360m²
Dimensões 15x24. Valor: R$ 149.000,00

C1

APARTAMENTO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ISABELA

EXCELENTE OPORTUNIDADE!

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

TERRENO COM

GARAGEM PARA

VALOR R$

Apartamento 52, localizado na Rua Cambé, esquina com Ministro Oliveira Salazar, 4073. Excelente
localização, aproximadamente 30 metros da Av.
Paraná. Com 65,03m² de área privativa. Contendo:
3 quartos, sala de estar, banheiro social, cozinha

Variedades

B2
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Filmes

Estrela

Agatha Moreira circula com novo visual criado especialmente para seu trabalho em “Verdades Secretas 2”. E a
atriz também é a capa da edição deste mês de uma badalada
revista. Recentemente, a artista contou que sempre rejeitou a
ideia de dividir o mesmo teto com o namorado, o também ator
Rodrigo Simas, no entanto, quando foi decretada a pandemia
no ano passado, o casal passou a quarentena juntos e ela
percebeu que viver com o amado era completamente possível.
Atualmente, bem humorada, a Agatha comemora a união.

Novelas – 11/07/2021
Não há exibição.

Filmes – 11/07/2021
(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o
prévio aviso)
Aracy Balabanian /
João Miguel Jr-RG
1) Dona Pupu era
personagem da atriz
Aracy Balabanian, em
qual dessas novelas?
a) “Eterna Magia”
b) “Cheias de
Charme”
c) “Saramandaia”
d) “Passione”
2) Quem interpretou a personagem
Elvira na novela "Começar de Novo"?
a ) Ta l m a d e
Freitas
b) Taís Araújo
c) Luiza Tomé
d ) Fe r n a n d a
Machado
3) Os personagens José Armando, Graziela
e Rosário viveram
em qual dessas
tramas?
a) “Tieta”
(Globo)
b) “A Escrava Isaura” (Record)
c) “Como Uma Onda” (Globo)
d) “Esmeralda” (SBT)

Novidade

“Um Passo Pro Sucesso” estreia hoje, no “Hora do Faro”. Para a
novidade Rodrigo Faro convocou a cantora Solange Almeida. No quadro
artistas famosos agradecerem alguém que, além de ser muito especial
em suas vidas, ainda tenha um talento que precisa ser revelado para o
Brasil. Solange fará uma declaração de amor ao seu filho, Rafa Almeida, que decidiu seguir os seus passos na carreira artística. Em 2015,
ele já havia aparecido no programa tocando violão e cantando com a
mãe. Hoje, Rafa também compõe e começou a investir em gravações
para suas músicas. No ar, a partir das 15h15, na tela da Record TV.

4) Como se chamava o humorístico exibido pela Globo no final
de 2004, o qual era protagonizado por Selton Mello, Drica Moraes,
Marisa Orth, Andréa Beltrão e Pedro Paulo Rangel?
a) “Sob Nova Direção”
b) “Os Aspones”
c) “A Diarista”
d) “Hoje É Dia de Maria”
5) Qual desses famosos é o marido de Tânia Khalill?
a) Bruno, do KLB
b) Daniel Del Sarto
c) Jair de Oliveira
d) Gabriel O Pensador
(Respostas: 1-b / 2-a / 3-d / 4-b / 5-c)

De bem com a vida

Quem convive com Camila Queiroz conta que no dia a dia ela é uma
pessoa muito tranquila e de fácil trato. Considerada moça de pé no
chão que não se deixa seduzir pela fama, Camila cultiva o bom humor
e encara os desafios com seriedade, mas também com muita leveza.

Feliz

O namoro entre Fernanda Paes Leme e o empresário Victor Sampaio vai muito bem. Recentemente, a atriz revelou que está muito feliz
com o relacionamento. Quanto ao trabalho, ela está ocupada gravando
as cenas de sua personagem numa das séries que está sendo produzida
pela Netflix. A produção ainda não tem título oficial, mas já se sabe
que a previsão de estreia é no ano que vem.

Entrevista

Hoje, o “Persona” da TV Cultura recebe Zélia Duncan. A inquieta
artista conversa com Atilio Bari e Chris Maksud sobre sua formação
no mundo da música, sua família e qual foi a sua trajetória de vida e
carreira até o momento atual. O programa vai ao ar às 21 horas.

Coleção de roupas

Flávia Pavanelli lançou a primeira
coleção de roupas assinada por ela.
Em sociedade com Anna Clara Maria
e Daniella Burghera, Flávia é dona da
marca Youse e promete sucesso.

Feliz

Recentemente, Nelson Rubens
entrou para a lista dos famosos que
se renderam à harmonização facial.
Sempre muito divertido e irreverente,
o comunicador comentou sobre o procedimento estético. “Estou vacinado e
harmonizado ”, disse, aos risos.

Dia Mundial do Rock

Comemorando o Dia Mundial do
Rock, na próxima terça,13 de julho, é
comemorado o Dia Mundial do Rock
e a DirecTV Go mostra uma programação repleta de filmes, shows e
documentários para os roqueiros de
plantão. As histórias de clássicos do
Rock estão garantidas nos documentários "The Rolling Stones Olé, Olé,
Olé!: A Trip Across Latin America" e
"Queen: Days of Our Lives". Também
estão disponíveis show inesquecíveis
como "U2 Experience: Live in Berlin" e "Roger Waters: Us + Them".
A plataforma de streaming também
oferece conteúdo para a criançada
com a segunda temporada da série
“School of Rock”, da Nickelodeon.
E para os usuários que possuem o
premium Telecine contratado também
estão disponíveis as cinebiografias do
ícone Elton John, com "Rocketman" e
"Minha Fama de Mau", que apresenta
a história de Erasmo Carlos.

Sobre o Dia Mundial
do Rock

O Dia Mundial do Rock é celebrado
em 13 de julho como uma homenagem
ao "Live Aid", megaevento realizado
nesta mesma data no ano de 1985,
em Londres. O histórico festival foi
organizado para arrecadar doações
para famílias humildes da Etiópia. A
produção teve uma das maiores transmissões de todos os tempos com mais
de 1,5 bilhão de espectadores. Entre
as bandas e cantores que se apresentaram estavam U2, Queen, Phil
Collins, David Bowie, The Who, Elton
John, Paul McCartney, Eric Clapton,
Mick Jagger e Bob Dylan.

Protagonista

Mariana Lima é a protagonista do filme “Ainda Estou Aqui”,
cujo projeto será apresentado no Festival de Cannes, na França. O roteiro de Murilo Hauser é inspirado no livro homônimo
escrito pelo jornalista Marcelo Rubens Paiva, baseado em fatos
reais. Trata-se de uma coprodução Globoplay, VideoFilmes, RU
Features e Mact. A direção é do brasileiro Walter Salles.

Lamentou as especulações

Larissa Manoela lamentou as especulações de que ela
teria engatado um romance com a amiga, Bianca Palheiras.
A jovem atriz negou o envolvimento e ainda arrematou que “é
desnecessário ficar tendo que falar de orientação sexual em
pleno 2021”. E está dito.

Divertida Mente
(Inside Out) 12h30, na Globo, EUA, 2015. Direção de Pete
Docter. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções
diferentes, como a alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza.
Venom
(Venom) 13h15, na Record, EUA, 2018. Direção de Ruben
Fleischer. ComTom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott
Haze, Reid Scott, Jenny Slate.Eddie Brock é um jornalista que
investiga o misterioso trabalho de um cientista, Carlton Drake,
o criador da Fundação Vida, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em
contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom,
uma máquina de matar que nem ele pode conter.
Fruitvale Station: A Última Parada
(Fruitvale Station) 20h00, na Bandeirantes, EUA, 2013. Direção de Nina Yang Borgiovi. Com Michael B. Jordan, Melonie Diaz,
Octavia Spencer. Oscar é um jovem carismático e muito próximo
da família. Mas, por ter se envolvido em problemas com a lei,
passou um tempo na prisão. Agora, sem emprego e sem dinheiro,
ele tenta se reerguer para sustentar a namorada e a filha deles.
Luna – Em Busca Da Verdade
(Luna's Revenge) 23h25, na Globo, Alemanha, 2017. Direção
de Khaled Kaissar. Com Rainer Bockn, Carlo Ljubek, Branko
Tomovic, Lisa Vicari. Quando a família de Luna é morta a sangue
frio nas férias, em uma montanha, ela mal escapa e descobre
que está vivendo uma mentira.
O Cachorro Bombeiro
(Firehouse Dog) 00h45, no SBT, EUA, 2006. Direção de Todd
Holland. Com Josh Hutcherson, Bruce Greenwood, Dash Mibok,
Steven Culp. Rex, um cão celebridade, escapa dos estúdios em
Hollywood. Perdido, o cachorro acaba adotado por Shane, um
garoto filho de um bombeiro. Shane e os brigadistas se impressionam com a coragem e as qualidades de Rex no combate a
incêndios. A fama do cãozinho, já considerado um membro da
corporação, vai parar na mídia e seus donos aparecem.
Fúria em Duas Rodas
(Torque) 00hh55, na Globo, EUA, 2004. Direção de Joseph
Khan. Com Adam Scott, Ice Cube, Jay Hernandez, Martin Henderson, Monet Mazur, Will Yun Lee. Ford e James são rivais.
James incrimina Ford injustamente pela morte do irmão do líder
de uma gangue de motoqueiros, e este tenta limpar o seu nome.
Céu Em Chamas
(Red Sky) 02h30, na Globo, EUA, 2014. Direção de Mario Van
Peebles. Com Cam Gigandet, Rachael Leigh Cook, Troy Garity,
Jacob Vargas. Butch e Tom são dispensados da Marinha americana após um erro. Anos depois, Butch pode limpar o nome, se
juntando a um grupo para destruir uma química secreta.

Áries
Tudo com você é intenso e profundo.
Não espere leveza da vida e saiba
que nem sempre os conflitos sinalizam
desaﬆre, mas podem também gerar
soluções.

Libra
Uma situação inesperada poderá
facilitar o encontro com quem pode
apoiar os seus objetivos profissionais.
Se eﬆiver certo do que quer, insiﬆa e
vai conseguir realizar tudo.

Touro
Você eﬆá tendo uma chance, talvez
única em sua vida, de criar o seu
próprio deﬆino, driblando as circunstâncias adversas. Mas, lembre-se
de dar atenção ao presente.

Escorpião
Ao seu redor poderá ter muita tensão
e mesquinharia, mas é preciso compreender os momentos dos outros.
Abﬆenha-se de criticar. Não se intimide com a resiﬆência das pessoas.

Gêmeos
Cultive as boas lembranças, aquelas
imagens que transportam a sua alma
para panoramas deliciosos, plenos de
alegria e abundância de resultados.

Sagitário
Fuja das respoﬆas rápidas e fáceis
demais. Reagir com sabedoria traz
resultados prazerosos, apesar de
nem sempre apontar saídas imediatas.
Saberá driblar conflitos.

Câncer
Manter-se fiel aos princípios com que
se busca a felicidade é a única real
segurança que qualquer pessoa pode
gozar entre o céu e a terra.

Capricórnio
Quando lhe faltar palavras, use geﬆos
elegantes. Eles informam com maior
vigor e não eﬆão sujeitos às armadilhas da linguagem. A sua tarde será
colorida por agradáveis surpresas.

Leão
Não se apresse em tirar conclusões
a respeito da lentidão alheia. Nem
todos seguem no mesmo ritmo. Saiba
usar a sua boa vontade, pois é mais
poderosa que qualquer pressão.

Aquário
Você é racional e objetivo. Porém, hoje
seria bom se conseguisse guiar os
seus passos pela voz do seu coração.
Converse com quem confia e peça
alguns conselhos.

Virgem
Conte sempre com você primeiro. Os
seus princípios, o seu conhecimento
e as suas crenças formarão o melhor
porto para atracar por enquanto.
Aproveite bem eﬆe domingo.

Peixes
Todas as ações em conjunto para o
bem comum eﬆão sendo abençoadas.
Dê o primeiro passo e verá como seu
exemplo pode modificar certos comportamentos ultrapassados.

Na telona

Depois de 25 anos do lançamento de “Space Jam: O Jogo do Século”, uma sequência que traz LeBron James, Pernalonga e sua turma
chega aos cinemas. A nova aventura, chamada “Space Jam: Um Novo
Legado”, estreia na próxima quinta-feira em todo o Brasil.

Em agosto

A nova série da Marvel Studios, “What If...?” estreia no Disney+
em agosto. Criando um multiverso de possibilidades infinitas, “What
If...?” conta com os personagens favoritos dos fãs, incluindo Peggy
Carter, T’Challa, Doutor Estranho, Killmonger, Thor e muito mais.
A nova série, dirigida por Bryan Andrews e com AC Bradley como
roteirista principal, apresenta a ação do MCU com um toque curioso.
A primeira série de animação da Marvel Studios será lançada, numa
quarta-feira, 11 de agosto.
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Estudo da Fiocruz
mostra efetividade
das vacinas em idosos
Uma pesquisa feita pela
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) constatou que o
esquema vacinal completo contra covid-19 (duas doses) garante taxas de efetividade médias de 79,8% em
pessoas com 60 a 80 anos
e de 70,3% em idosos com
mais de 80 anos.
Considerando-se uma média daqueles que receberam
o esquema vacinal completo e aqueles que tomaram
apenas a primeira dose, as
taxas de efetividade ficam
em 73,7% em idosos com até
79 anos e de 63% em pessoas
com 80 anos ou mais.
O estudo
O estudo considerou os
imunizados com CoronaVac
e AstraZeneca e foi feito com base em registros
de hospitalização e morte
por síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), o
que permitiu avaliar a
efetividade em relação à
redução de casos graves
e óbitos. As duas vacinas
têm, no entanto, taxas diferentes. Na CoronaVac,
por exemplo, a taxa de efetividade para pessoas com
esquema vacinal completo
é de 79,6% para pessoas
com 60 a 79 anos e de 68,8%
em idosos com 80 anos ou
mais.
Imunizados
Se forem considerados todos os imunizados, ou
seja, aqueles com esquema

Pesquisa da Fiocruz conﬆatou que o esquema vacinal completo contra covid-19 garante
taxas de efetividade médias de 79,8% em pessoas com 60 a 80 anos

vacinal completo e os que
tomaram apenas a primeira
dose, as taxas são de 70,3%
em pessoas com 60 a 79
anos e de 62,9% em idosos
com 80 anos ou mais, no
caso da CoronaVac.
Para a AstraZeneca, no
entanto, não foi possível
avaliar a efetividade com o
esquema vacinal completo,
já que a segunda dose só é
aplicada três meses depois
da primeira. Portanto, a
Fiocruz trabalhou com estimativas.
Primeira dose
A taxa de efetividade da

AstraZeneca com aqueles
que receberam pelo menos a primeira dose chegou
a 81,7% para pessoas com
60 a 79 anos e de 62,8% naqueles com 80 anos ou mais.
“A efetividade da vacinação continuará a ser
avaliada, buscando estimar os dados de efetividade das vacinas com sua utilização no mundo real, no
contexto epidemiológico e
das variantes circulantes.
Nesse sentido, os dados
obtidos até o momento
refletem principalmente
as evidências de proteção
vacinal frente à variante

gama, preponderante no
país neste período”, informa nota técnica divulgada
pela Fiocruz.
A nota destaca ainda
que medidas restritivas e
o uso de máscaras podem
influenciar no aumento de
infecções por covid-19. “O
relaxamento de medidas
não farmacológicas após
a vacinação, como uso
menos frequente de máscara e aumento nas interações sociais presenciais
sem os devidos cuidados
de distanciamento e ventilação, induzem a maior
risco de infecção”.

IBELEZA

Cuidando bem da pele durante o inverno
casos, uma visita ao dermatologista é recomendada
para tratamento adequado.
No consultório são disponibilizados tratamentos
a laser, radiofrequência
microagulhada e infusão
de medicamentos na pele.

Da Redação
GB Edições
Não tem como escapar.
Nesta época do ano, a temperatura abaixa um pouco
em algumas regiões do
País e muito em outras,
afinal o Brasil é um País
continental e nem sempre
quando está frio num lugar,
está no outro também, mas
o importante é saber que
mesmo com a temperatura
um pouco mais alta, ou
um pouco mais baixa, é
preciso prestar atenção à
pele, não só do rosto como
de todo o corpo. O Inverno
traz consigo problemas de
ressecamento e coceira na
pele, cabelos rebeldes; problemas nas unhas etc, etc.
Por isso, é preciso intensificar os cuidados com a
hidratação do corpo todo.
Beleza e saúde andam de
mãos dadas.
Os pés
Vamos começar pelos
pés. As pessoas que têm
a pele do calcanhar mais
espessa são as maiores
vítimas do frio; quanto mais
seca a pele, maior a tendência à “rachaduras”,
aquelas pequenas fissuras
que comprometem a beleza
dos pés e servem como porta de entrada de bactérias
no organismo. A hidratação
diária (durante o ano todo!)
ajuda a evitar o problema,
mas se as fissuras estão
instaladas, invista em produtos que contenham ureia,
ácido glicólico e lactato de
amônia.
O banho
Na hora do banho a opção é água mais quente, daí
é melhor escolher sabone-

De um modo geral, é comum a pele do corpo apresentar
asperezas causadas pelos efeitos das baixas temperaturas
e também pelo uso de água muito quente durante o banho.
Hidratar a pele é a palavra de ordem! / GB Imagem

tes com ingredientes umectantes e, logo após, passar
uma camada generosa de
hidratante em todo o corpo.
Com o frio, a pele fica
mais sensível e por isso é
comum o aparecimento de
eczemas, principalmente
nas mãos. A sensibilidade
fica maior, por isso na hora
de se dedicar às tarefas
domésticas, usar luvas é o
recomendado.
Dica de ouro
Dica: use uma luva de
algodão (encontradas em
lojas de produtos cirúrgicos) e por cima a luva de
látex. O algodão absorve
a transpiração e a pele

ganha proteção extra. Vale
explicar: estamos falando
daquele luva confeccionada
em algodão fino, diferente
das luvas de algodão grossas usadas para múltiplas
tarefas.
O cabelo
Outra manifestação comum no frio é a dermatite
seborreica que pode aparecer no couro cabeludo,
dobras da pele, nas costas
ou no peito, na barba e nas
sobrancelhas, essas áreas
ficam vermelhas, coçam
muito e descamam. Os cabelos tendem a apresentar
couro cabeludo oleoso e
pontas ressecadas. Nesses

O rosto
E o rosto? Também não
escapa dos efeitos da baixa temperatura. Primeiro
não deixe de usar o bom
amigo protetor solar e é
bom caprichar na hidratação, seguindo sempre
as recomendações para o
seu tipo de pele. No rosto
tem muitas glândulas
sebáceas e a pele é mais
fina, por isso que cada
caso é um caso e precisa
de produtos específicos
para não ocorrer à obstrução dos poros.
Os lábios também ficam
mais ressecados então invista em hidratantes labiais e cremes específicos
que podem ser usados em
qualquer momento do dia,
preferencialmente que contenham FPS.
Hidratação para todos
As mulheres têm os hábitos de hidratação incorporados em sua rotina, mas
os problemas causados na
pele pelas baixas temperaturas afetam também os
homens, idosos, crianças
e bebês, por isso é preciso
atenção para com a família
toda. Os bebês, as crianças
e os idosos necessitam de
produtos adequados e para
os homens mais conservadores existem opções de
hidratantes sem perfume
e protetores labiais imperceptíveis.

Conheça os
perigos da
variante Delta
Por que a variante Delta preocupa tanto?
A Delta gera preocupações sobretudo pela
escalada de casos na Índia e pelo rápido avanço
em países europeus. A variante passou a ser
responsável por mais de 90% dos novos casos no
Reino Unido e em Portugal, além de avançar em
Alemanha, França e Espanha, aponta análise do
Financial Times do fim de junho.
Estimativas indicam, além disso, que a variante
é cerca de 50% mais transmissível do que a Alfa,
descoberta pela primeira vez no Reino Unido. Não
à toa, a Delta já representa mais de 25% dos casos
novos nos Estados Unidos, país onde há uma cobertura vacinal avançada.
“Ainda não associaram a Delta a uma maior
taxa de mortalidade, mas é uma variante de
maior transmissibilidade”, explica o pesquisador
do Instituto de Medicina Tropical da USP e coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Dasa,
José Eduardo Levi. Segundo ele, o que chamou a
atenção no avanço da variante no Reino Unido é que
ela se sobrepôs mesmo à variante inglesa (Alfa),
que também é classificada como uma “variante de
preocupação”.
Um estudo liderado pela Universidade de
Oxford, do Reino Unido, com a participação da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou ainda
que a variante Delta pode aumentar os riscos de
reinfecção pelo novo coronavírus. Já um outro
estudo publicado na revista científica The Lancet
indica que o risco de internação é maior em pessoas
que foram infectadas pela Delta, em comparação
àqueles que se infectaram pela Alfa.
E no Brasil?
Atualmente no Brasil a preocupação em relação
à Delta se dá mais por precaução, já que a variante
assusta em outros países, explica José Eduardo
Levi. “Eu acho que é correto a gente ficar preocupado com a Delta aqui no Brasil, mas a gente tem
muito mais motivos para se preocupar além dela”,
diz. “A P.1 (Gama) dominou o ambiente totalmente.
E ela pode ser tão ou mais transmissível do que a
cepa indiana.”
O pesquisador explica que, para além da Alfa,
não se tem muitos comparativos da Delta em
relação a outras variantes, como a de Manaus
(Gama) e a sul-africana (Beta). “Para fazer esse
comparativo, basicamente é necessário ver como
a Delta se expande em um ambiente dominado por
outra variante. Não se faz teste de laboratório de
competição, por exemplo.” Para conter o avanço da
cepa no País, o virologista Anderson Brito reforça
a importância de seguir vigilante em relação ao
vírus e de adotar medidas protetivas, como uso de
máscaras PFF2 e distanciamento, além de evitar
locais fechados. “Temos uma pequena parcela da
população vacinada com duas doses no Brasil, e
o número de infecções ainda é alto no País”, diz.
Os sintomas causados pela Delta são diferentes?
De acordo com Anderson Brito, dados preliminares do Zoe Covid Symptom, estudo realizado
no Reino Unido, mostram que os infectados no
país europeu pela variante Delta têm apresentado
menor perda de olfato, enquanto coriza e dor de
cabeça agora são mais comuns. Outros estudos
realizados até então, como o do King’s College, de
Londres, vão no mesmo sentido.
“Demora um tempo para a ciência provar isso,
mas o que estão relatando é que, sim, está havendo
mudança de sintomas”, diz José Eduardo Levi.
“Mas isso é difícil de se controlar, porque quem está
se infectando agora são, em maioria, os não vacinados, que são mais jovens. Será que os sintomas
têm a ver com a variante em si ou com o fato de que
são jovens, que talvez acabam não desenvolvendo
outros sintomas?”, questiona.
A descoberta do primeiro caso da variante Delta
em São Paulo preocupa em relação a uma terceira
onda no Brasil?
Levi explica que, quando o assunto é pandemia,
os próximos meses ainda são incertos. “Pode haver
uma terceira onda, mas acredito que é mais provável que seja causada por uma variante derivada da
Gama, uma Gama Plus, do que por uma variante
Delta, ou uma Delta Plus”, avisa. Originária da
Delta, a Delta Plus começou a crescer na Índia,
mas ainda não foi vista em outros lugares. Já
a Gama tem variações espalhadas pelo Brasil,
como no interior do Estado de São Paulo. “De todo
modo, a gente não está aqui para fazer aposta,
está aqui para prevenção. O que tem de ser feito
é identificar a pessoa infectada, ver com quem ela
teve contato e fazer o bloqueio dessas pessoas”,
diz o pesquisador.
O que se sabe sobre o grau de proteção que as
atuais vacinas oferecem contra a variante Delta?
“Com a vacina da Pfizer, tem uma pequena diferença de proteção. Existe uma perda de proteção,
mas ela é pequena”, responde Levi. A situação é
similar à que ocorre com o imunizante de Oxford/
AstraZeneca. Em relação à vacina da Janssen, a
Johnson & Johnson, que é dona da farmacêutica,
anunciou que o imunizante de dose única é eficaz.
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ICONSEQUÊNCIAS

Conab revê para baixo estimativa
de colheita de grãos em 2020/21
São Paulo (AE) - A produção brasileira de grãos
na safra 2020/2021 está
projetada em 260,79 milhões de toneladas, o que
corresponde a um aumento de 1,5% em comparação
com o período anterior
2019/20 (257,02 milhões
de t). Os números fazem
parte do 10º levantamento
da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgados nesta quinta-feira.
O resultado, no entanto,
é 0,5% (1,335 milhão de
t) menor em comparação
com a estimativa anterior,
de junho.
A Conab explicou em
comunicado que o plantio
tardio de milho segunda
safra trouxe impacto para
o desenvolvimento das
lavouras Com a semeadura sendo realizada fora
da janela ideal, o grão
ficou mais vulnerável às
condições climáticas registradas no período.
"O clima adverso em
algumas regiões produtoras influenciou de maneira
negativa na produtividade
estimada do cereal, e a
colheita da segunda safra
do grão deve atingir 66,97
milhões de toneladas, queda de 10,8% se comparada
com o período anterior.
Na previsão de junho, a
colheita com o cereal es-

EXPORTAÇÃO

tava projetada em 69,96
milhões de t.
Mesmo com os problemas enfrentados, a estimativa de produção total do
cereal é de 93,38 milhões
de toneladas, queda de
3,1% ante 2019/20 (102,59
milhões de t), uma vez que
na 1ª safra a colheita ficou
em torno de 24,9 milhões
de toneladas e para a 3ª

é esperada uma produção
de aproximadamente 1,5
milhão de toneladas.
Com a atualização, a
produtividade do milho 2ª
safra pode atingir 4.502
quilos colhidos por hectare na atual safra - queda de 17,5% em relação
à 2019/2020. Já a área
plantada do cereal no período registra aumento de

aproximadamente 8,1%,
chegando a 14,88 milhões
de hectares.
A soja, por sua vez,
tem um acréscimo na produção estimado em 11,1
milhões de toneladas para
esta safra. Com a colheita
encerrada, a oleaginosa
atinge um novo recorde
de 135,9 milhões de toneladas colhidas aumento de

De acordo com o levantamento da Conab, as
exportações de algodão no segundo semestre
de 2021 devem atingir níveis mais baixos do que
no ano passado. Esta redução se deve à combinação de uma menor produção na atual safra e
de um maior consumo das indústrias nacionais.
Neste cenário, a tendência é de recuperação de
16% nos estoques finais da fibra em relação ao
volume divulgado no balanço do mês passado.
Quanto ao milho, a Conab mantém inalterada
suas projeções de importação em 2,3 milhões de
toneladas e de exportação em 29,5 milhões de
toneladas. No caso da soja, em 2021, é esperado
que o país bata recorde de volume exportado,
finalizando o ano com cerca de 86,69 milhões
de toneladas (4,5% a mais que no ano anterior).
Nos seis primeiros meses deste ano, os embarques da oleaginosa somaram 57,56 milhões de
toneladas.
Para o trigo é esperado um estoque de
passagem para a safra 2021/22 em níveis confortáveis, com volume próximo a 1,8 milhão de
toneladas. Por fim, para o arroz as exportações
em junho foram 19% menores que as ocorridas
no mesmo período do ano passado. A queda é
ainda maior quando se considera o acumulado
do primeiro semestre, chegando a uma redução
de 50% no volume exportado.
8,9% ante 2019/20 (124,84
milhões de t), mantendo o
Brasil como maior produtor da cultura no mundo.
No caso do arroz a produção estimada está em
11,8 milhões de toneladas,
aumento de 5,2% frente
ao volume produzido na

safra anterior. Deste total,
cerca de 92% do produto
provêm de cultivos irrigados, enquanto que os 8%
restantes têm origem em
plantios de sequeiro. Já
o feijão, a colheita total
deve se manter próxima
a 3 milhões de toneladas

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

APARTAMENTOS
Apartamento à venda, localizado no Edifício Residencial comercial Quebec, região central de Umuarama!
Contendo área útil de 78.56m², possuindo 49m² de área
privativa, sendo 2 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
lavanderia e uma vaga de garagem. Localizado na Rua
Ministro Oliveira Salazar, n° 4677, Apartamento n° 13,
Zona III, Umuarama-PR! Por apenas R$ 160.000,00!

Apartamento à venda de alto padrão, com área útil de
377.00m², denominado apartamento 03, localizado no 3º
pavimento do Edifício San Pietro, contendo 03 suítes, sendo
uma suíte máster, sala de estar, jantar, cozinha, lavanderia,
despensa, duas vagas de garagem e salão de festa. Imóvel
localizado em uma das áreas mais nobre da cidade de Umuarama, próximo ao supermercado Big Planalto, na Rua Doutor
Camargo, Zona III, Umuarama-PR. Valor R$ 1.250.000,00!

RESIDENCIAS

Apartamento à venda, possuindo localização privilegiada, localizado a duas quadras da Unipar Sede, Edifício
Montana! Contendo 96,82m² de área útil e 67,74m² de
área privativa, sendo 3 dormitórios, 1 banheiro social,
sala de TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e uma vaga de garagem, excelente investimento
para renda de alugueis. Rua Ministro Oliveira Salazar,
n° 5300, Zona II, Umuarama –PR. Valor R$ 220.000,00!

Casa à venda, possuindo localização privilegiada, próximo
ao colégio Hilda Kamal!
Ótima região para fins comerciais, possuindo excelente
terreno com área total de 576,30m², a residência precisa de
alguns reparos, possui aproximadamente 150m² de área
construída, Localizada na Rua Nicanor dos Santos Silva, n°
4964, Zona I, Umuarama-PR. Valor R$ 360.000,00!

Apartamento à venda, localizado próximo ao homa´s
hotel! Ótimo Apartamento possuindo 76,31m² de área
útil e 65,66m² de área privativa, contendo 3 dormitórios,
1 banheiro social, sala de TV, sala de Jantar, cozinha,
área de serviço e uma vaga de garagem. Localizado no
1° pavimento do Edifício Cecília Meireles, Rua Santa
Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR!
Valor R$ 220.000,00! Obs.: aceita carro de menor valor,
e casa no valor de até R$ 150.000,00!

Casa à venda, próximo ao colégio Geração Cima de
Umuarama! Ótima residência de alvenaria, contendo área
total do terreno 180,71m² sendo (7.12X25.38), possuindo
área construída de 108,11m², composta por 1 suíte com
moveis planejados, 2 quartos, sala, cozinha conjugada com
moveis planejados, poço de luz, área gourmet com moveis
planejados e garagem para dois carros. Além disso, possui
ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes.
Localizada na Travessa Ingá, n° 3595, Residencial Jota
Miranda, Umuarama-PR. Valor R$ 440.000,00!

Apartamento à venda, contendo localização Privilegiada! Apartamento localizado no Edifício Velasques,
próximo ao escritório da Sanepar! Ótimo apartamento
possuindo 91m² de área privativa e 112m² de área útil!
Contendo 01 suíte com moveis planejados, 02 quartos,
sala de jantar, sala de estar com sacada, cozinha com
moveis planejados, banheiro social, lavanderia e uma
vaga de garagem. O valor do condomínio é de aproximadamente R$ 400,00 possuindo agua e gás incluso. Além
disso, a posição do apartamento é para o sol da manhã!
Localizado na Avenida Manaus, Edifício Velasquez,
apartamento 501, Zona 1-A, Umuarama-PR! Valor R$
330.000,00!
Apartamento à venda de alto padrão, localizado
próximo a Praça Arthur Tomaz! Com área útil de 233,10m²,
denominado apartamento n° 601 do Edifício Premium,
contendo 03 suítes sendo uma com closet, sala de estar,
jantar, cozinha planeada, lavanderia e duas vagas de
garagem. Além disso, o apartamento é todo mobiliado e
equipado, com todos os eletrodomésticos que aparece
nas fotos no site. Imóvel possui excelente localização, Rua
Arapongas, Zona I, Umuarama-PR. Valor R$ 900.000,00!

Casa à venda, contendo excelente localização! Possuindo
área total do terreno 196m² sendo (14.00x14.00), e área
construída de aproximadamente 118m², composta por 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa
e duas vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n°
5834, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 500.000,00!
Casa à venda, contendo área total do terreno de 360m²,
possuindo 169,18m² de área construída, sendo 02 suítes,
01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, edícula (Área Gourmet) com churrasqueira, quarto
e banheiro, Além disso possui garagem para dois carros. O
imóvel possui excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor
R$ 520.000,00!
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 condiciona-

www.abdonecabreli.com.br

dos, 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, n° 2426, Jardim Alphaville,
Umuarama-PR. Valor R$ 750.000,00!
Casa à venda, contendo 254.93m² de área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54), possuindo aproximadamente
199m² de área construída, composta por 1 suíte máster, 3
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
despensa e garagem. Localizada na Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR.
Valor R$ 900.000,00!

SOBRADOS
Sobrado à venda, localizada próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! Possuindo 220m² de área total do terreno,
contendo 180m² de área construída, composto por 01 suíte,
02 quartos com moveis planejados e com ar condicionado em
todos os quartos, banheiro social, lavabo, sala de estar, sala de
jantar, cozinha planejada, despensa, piscina, 01 quarto adicional,
academia, espaço gourmet com ambiente fechado e garagem para
dois carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$ 560.000,00!
Sobrado à venda contendo excelente localização! 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 duas vagas de garagem. Localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 1.200.000,00!

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar, lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro com 1 suíte, 2 quartos
e 2 vagas de garagem. Localizada no Condomínio Estrela do Sul,
Obs.; Ultima chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara 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.

CHALÉ

Sobrado à venda, localizado no Residencial Euro Park!
Modernidade define esse lugar! Este é um 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 3 vagas de garagens. Localizado na
Rua José Inácio da Paixão, Residencial Euro Park, Umuarama
Paraná. Valor R$ 2.800.000.00.

LOTES RURAIS
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

Chalé à venda, possuindo excelente localização, próximo
ao Big planalto! Contendo 515,00m² de área total, sendo
117,09 m² de área construída, composto por uma recepção,
02 salas e 01 banheiro, além disso, nos fundos possui uma
casa composta por 01 banheiro, 02 salas e uma churrasqueira
coberta, localizado na Avenida Rio de Janeiro, n°5260, Zona
II, região central de Umuarama-PR. Valor R$ 990.000,00!
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LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE UMUARAMA - PR - SEGUNDA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:

1º Leilão: 16 / julho / 2021 às 14:00 horas
Datas 2º Leilão: 23 / julho / 2021 às 14:00 horas

LEILÃO
ON LINE

44-99907-8268 / 41- 99991-9477 / 41-3354-5608
www.leiloeiroqueiroz.com.br

IMPORTANTE: FICA CONSIGNADO A POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO NO PRIMEIRO LEILÃO,
OBSERVANDO-SE O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO SOMENTE
À VISTA OU PARCELADO PELO PREÇO MÍNIMO DO VALOR DA AVALIAÇÃO(CONSULTE)

FORMAS DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA
- PARCELAMENTO EM ATÉ 30 PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.

- NO SEGUNDO LEILÃO, OBSERVANDO O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR

- CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, ANTES DE CADA LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.

DA AVALIAÇÃO, PODERÁ SER PARCELADO OU À VISTA (CONSULTE)

- As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições
de pagamento do saldo, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel e garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel.

Observações:
- A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. - A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.
LEILÃO SOMENTE NA MODALIDADE ON LINE. CADASTRE-SE E HABILITE-SE AGORA E FAÇA O SEU LANCE NO SITE: WWW.LEILOEIROQUEIROZ.COM.BR
LOTE 2 - IMÓVEL DO CONJUNTO HABITACIONAL PATRIMÔNIO
UMUARAMA, CONTENDO CASA EM ALVENARIA, EM UMUARAMA
Imóvel Urbano - Lote de terras nº 20, Quadra nº 09, do Conjunto Habitacional
Patrimônio Umuarama, desta Comarca de Umuarama, com área de 280,11 m².
Matrícula nº 9979, do 2º CRI desta Comarca. Benfeitorias: possui uma casa em alvenaria
com área total de 105,13 m², em bom estado. Observação: Venda Ad corpus. Autos:
0015292-77.2017.8.16.0173 ET.
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 380.000,00 - PARCELADO
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 228.000,00 – SOMENTE À VISTA
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 228.000,00 – PARCELADO OU À VISTA
LOTE 3 - APARTAMENTO Nº 04, BLOCO A-5, DO TIPO A-2, NO TÉRREO
PAVIMENTO, DO CONJUNTO RESIDENCIAL OURO VERDE I, NA RUA
MARIALVA, 5860, EM UMUARAMA
Apartamento nº 04, Bloco A-5, do tipo A-2, situado no térreo pavimento, do Conjunto
Residencial Ouro Verde I, na Rua Marialva, 5860, Umuarama, com a área construída de
52,61 m², área privada de 47,23 m², área comum de 5,38 m², área útil de 42,50 m², O
conjunto foi constituído em condomínio conforme registro nº 07, na matrícula nº 7.271, livro
2, registro geral deste CRI. Imóvel com matrícula nº 9005, do 2º CRI de Umuarama. Em mal
estado de conservação, com dois quartos. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1411668.2014.8.16.0173 CS. - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 110.000,00 - PARCELADO
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 66.000,00 – SOMENTE À VISTA
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.000,00 – PARCELADO OU À VISTA

LOTE 4 - DOIS IMÓVEIS DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE DANIELLE, NA
RUA MANOEL BOTELHO S/N, AO LADO DO Nº 2481, EM UMUARAMA
4.1 – a) Lote urbano nº 9/10-B, da subdivisão do lote nº 9/10, unificação dos lotes nº 09 e 10, da quadra
nº 16, do loteamento denominado Parque Danielle, Umuarama, com área de 210,00 m². Matrícula
nº 48.039, do 1º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus.
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 70.000,00 - PARCELADO
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 – SOMENTE À VISTA
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00 – PARCELADO OU À VISTA
4.2 - b) Lote urbano nº 9/10-C, da subdivisão do lote nº 9/10, unificação dos lotes nº 09 e 10, da quadra
nº 16, do loteamento denominado Parque Danielle, Umuarama, com área de 210,00 m². Matrícula
nº 48.040, do 1º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Obs.: Venda Ad corpus. Autos: 35472.2020.8.16.0173 ET. Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 70.000,00 - PARCELADO
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 – SOMENTE À VISTA
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00– PARCELADO OU À VISTA
Lance Mínimo Total no 1º Leilão: R$ 140.000,00 - PARCELADO
Lance Mínimo Total no 1º Leilão: R$ 84.000,00 – SOMENTE À VISTA
Lance Mínimo Total no 2º Leilão: R$ 84.000,00– PARCELADO OU À VISTA
LOTE 5 - UM CONJUNTO DE ESCRITÓRIO EM U, EM MATERIAL MDF
Um (01) Conjunto de escritório em U, em material MDF, sendo mesa com 03 gavetas; e 01 balcão
com 02 portas de correr. Autos: 0013554-20.2018.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 1.500,00 - PARCELADO
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 900,00 – SOMENTE À VISTA
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 900,00 – PARCELADO OU À VISTA

LOTE 6 - SALA 901, NO 9º ANDAR DO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL, NA RUA
DESEMBARGADOR MUNHOZ DE MELLO, 3806, EM UMUARAMA
Sala 901, no 9º Andar do Edifício Centro Comercial, na Rua Desembargador Munhoz de Mello,
3806, Umuarama, possuindo área útil de 82,6812 m², área comum de 13,5660 m², área total de
96,2472 m², fração ideal do solo de 17,5705 m² ou 3,3467%. Matrícula nº 20.173, do 1º CRI de
Umuarama. Considerações: O imóvel está situado na região central da cidade, importante edifício
comercial, servido de toda infraestrutura, possui 04 cômodos e 02 banheiros. Fisicamente foi retirada a
parede divisória com a sala 902, sem unificação. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 798856.2019.8.16.0173 ET. - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 310.000,00 - PARCELADO
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 186.000,00 – SOMENTE À VISTA
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 186.000,00 – PARCELADO OU À VISTA
LOTE 7 - SALA 902, NO 9º ANDAR DO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL, NA RUA
DESEMBARGADOR MUNHOZ DE MELLO, 3806, EM UMUARAMA
Autos: 10461-15.2019.8.16.0173 de Execução Fiscal.
Exequente: Município De Umuarama
Executado: Massa Falida de Dandauto Administradora de Consórcios S/C Ltda.
Sala nº. 902, no 9º andar do Edifício Centro Comercial, na Rua Desembargador Munhoz de Mello,
3806, em Umuarama, possuindo área útil de 46,5762 m², área comum de 8,1371 m², área total de
57,7133, m², fração ideal do solo 10,5360 m² ou 2,0068%. Matrícula nº. 20.174, do 1º CRI de Umuarama.
Observação: Venda Ad corpus. - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 90.000,00 - PARCELADO
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 54.000,00 – SOMENTE À VISTA
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 54.000,00 – PARCELADO OU À VISTA
Observação: O lote 1 foi suspenso do leilão.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE CONSTRUIR CONSULTE A PREFEITURA.

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (Consulte)- Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência permanecem os dados dos Editais, afixados no respectivo Juízo. (Consulte) . Verifique a localização dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.

CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA
ADVANTAGE
09/10
Prata, completo, R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
CORSA CLASSIC
LS 11/11
Branco, R$ 18.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
GM PREMIER
17/18
Preto, 56.000 km. R$
135.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
MONTANA SPORT
05/05
Prata, 23.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.
ONIX 17/18
Azul, 36.000Km. R$
57.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
S10 ADVANTAGE
DUPLA
Prata, flex, completo. R$
39.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
VECTRA
ELEGANCE 07/07
Preto, completo. R$
27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
FIAT

FIAT

FIORINO FURGÃO
1996
Branco, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
STRADA
ESTENDIDA 1.8
09/09
Locker, completa, flex. R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.
FORD

FORD

ECOSPORT 12/12
Vermelho, completo. R$
38.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.
FORD KÁ 19/19
Branca.
14.000km
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
IMPORTADOS

IMPORTADOS

COROLLA SEG
2010
Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
COROLLA XEI
15/15
Prata, R$ 79.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
SW4 2014
Branca, completa. R$
160.000,00.
Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
VENDO CLIO 02
PORTAS
Prata, 1.0, flex. R$ 20.000,00.
Aceito moto. Fone: (44)
9 9856-5632.
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
AMAROK
HIGHLINE 13/14
Cinza, completo, cab.
dupla. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
9 9976-0563.
GOL 1.0 10/11
Prata, 04 portas, Ar. R$
20,000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
GOL POWER 1.6
2010
Branco, completo, R$
29.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

AVISOS
AVISOS E
EEDITAIS
EDIT
COMUNICADO DE
EXTRAVIO
Espólio de Mario Lucio
Ortiz Chaves, CPF:
633.674.919-34. Comunica
o extravio do Alvará Nº
28693/2010 , tornando o
mesmo sem efeito com
essa publicação.
CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Lançamento Especial
Parque Onix! Localização
privilegiada! Próximo ao
shopping Palladium e ao
Supermercado Atacadão,
região nobre de Umuarama!
Serão construídas 28
residências, contendo
95m² de área construída
possuindo excelente padrão
de acabamento, contendo
1 suíte Master com closet,

2 quartos, sala e cozinha
com pé direito alto, área
de serviço e garagem
para dois carros, possui
amplo terreno a partir de
203m² de área total! As
casas serão financiadas
em até 90% pela Caixa
Econômica Federal,
com entrada facilitada
e parcelada em até 24
meses! Valor R$ 360.000,00!
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Casa à venda, com
localização privilegiada!
Próximo ao condomínio
Ecoville! Contendo 189,92m²
de área total do terreno,
sendo 100m² de área
construída, composta
por 01 suíte com moveis
planejados, 02 quartos
com moveis planejados,
sala com pé direito duplo,
cozinha
planejada,
banheiro social, área
de serviço e 02 vagas
de garagem. Localizadas
no Bairro Jardim Yoshii
de Umuarama-PR. Valor
R$ 430.000,00. Para mais
informações fale com um
de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Ótima residência à venda!
Excelente localização,
contendo terreno com
área total de 262,50m² e
dimensões de (7,50x35,00),
sendo 170,00 m² de área
construída, composta por
1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar,
banheiro social, cozinha
planejada, despensa, área
de serviço com cozinha
planejada, edícula, 1 Quarto
ao lado da edícula, lavado
externo e 2 vagas de
garagem. Além disso,
todos os moveis fixos
permaneceram
na
residência, Localizada
na Rua Jandaia, n° 5569,
Zona III em Umuarama/
PR. Valor R$ 430.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Ótima residência à
venda, com localização
privilegiada, contendo
450m² de área total do
terreno, com dimensões de
(15.00x33.00), composta
por uma suíte com closet,
uma demi- suíte, sala de
TV, sala de estar, cozinha,
banheiro social, lavanderia,
edícula com churrasqueira,
amplo espaço de lazer
com piscina e 2 vagas
de garagem, totalizando
213,01m² de área
construída. Localizada
na Rua Adolfo Garcia,
n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR.
Valor R$ 780.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Ótima oportunidade,
residência à venda
contendo 254.93m² de
área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54),
possuindo aproximadamente
199m² de área construída,
composta por 1 suíte máster,
3 quartos, sala, copa,
cozinha, 2 banheiros sociais,
lavanderia, despensa e
garagem. Localizada na
Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes,
Umuarama-PR. Valor
R$ 900.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores

(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Excelente residência à
venda, ótima localização,
imóvel de alto padrão,
com acabamentos únicos
e um ótimo bom gosto.
Estão inclusas portas em
madeira pivotante, pisos
de porcelanato e laminado,
rodapé de madeira e
iluminação em LED.
Um super terreno com
área total de 490,00 m² e
dimensões de (14,00x35,00),
contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar, sala de
jantar, banheiro social,
cozinha, área gourmet
com churrasqueira, 3
vagas de garagem e
amplo espaço de lazer
com piscina, totalizado
150m² de área construída.
Localizada na Rua Jandaia,

n° 4820, Zona III em
Umuarama/PR. Valor R$
900.000,00. Para mais
informações fale com um
de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

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

TERRENOS

TERRENO JD IPÊ
7x22 154m2, R$35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
LOTESLOTES
RURAIS

RURAIS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada
Jurupoca, próximas a
chácara do Celeiro, saída
para Serra dos Dourados!
Todas as chácaras são
cercadas, possui agua
instalada,
escritura
individual,
contendo
ótima topografia! São
14 chácaras no total, a
partir de 2,000ha. Valor A
PARTIR de R$ 450.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

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. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

Próx. a piscina sol de
verão. C/ casa de 90 m²,

piscina de 50m², água
de mina, toda cercada.

R$ 200.000,00. Aceito
carro. (44) 9 9856-5632.

FAZENDA JAPORA
Fazenda japora MT 133
alqueires a R$ 100.000,00 cada
alqueire , 26 divisa de pasto
curral com breve e balança,
casa sede e caseiro barracão
açude e corrego na divisa 100
% de aproveitamento só
perde app 041 14 99996 92
12 creci F 21 063
VENDO CHÁCARA
DE 6000MT²

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Chácara à venda, contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m² de
largura (frente para estrada)
sendo toda piqueteada,

CARROS

ANO

BOLT PREMIER

20/20 CINZA

COMPASS LONGITUDE DIESEL

18/18

COR

OPCIONAIS

VALOR

COMPLETO, AUT, COURO, 100% ELÉTRICO

R$224.900,00

BRANCO COMPLETO, AUT, COURO

R$ 157.900,00

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 119.900,00

COROLLA XEI

15/16 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

CRUZE SPORT6 TURBO

19/19 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 107.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 148.900,00

16/17 BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

BRANCO COMPLETO

R$ 114.900,00

.
FORD KA 1.0 SEL

FORD RANGER 3.2 XLS DIESEL

14/15

HONDA CIVIC EXL

17/17 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX

19/19 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 112.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT.

18/19 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 72.900,00

Compramos seu CARRO

Veículos
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ITECNOLOGIA

Audi seleciona Mobileum para testes e
monitoramento de veículos conectados
Mobileum Inc. (“Mobileum”), fornecedor líder
global de serviços de roaming e rede com base em
análise, gestão de riscos,
e soluções de teste e monitoramento, tem o prazer de
anunciar que a Audi (AUDVF) está implementando a
solução de teste de veículos
conectados da Mobileum
para testar e monitorar a
qualidade de serviço (QoS)
de ponta a ponta de seus
carros conectados e para
assegurar os mais altos
padrões de garantia de serviço e controle em relação
à experiência do cliente.
De acordo com a CounterPoint, três quartos dos
novos carros serão carros
36
conectados
até 2025. Ao

implementar a solução de
teste de veículos conectados da Mobileum, a Audi
garante que seus clientes
experimentarão os melhores recursos on-line de
infoentretenimento, segurança, navegação e comunicação enquanto estiverem no carro. Atualmente,
a Audi oferece suporte a
mais de cinco milhões de
carros conectados em 74
países.
A solução de teste de
carros conectados da Mobileum permite que a Audi
teste remotamente seus
carros conectados a partir
de uma localização centralizada e oferece KPIs
incomparáveis para monitorar e melhorar a expe-

riência do carro conectado. com defeito básico.
A capacidade de testar
Isso é possível pela plaremotamente permitiu que taforma de teste de roaa Audi economizasse uma ming global da Mobileum, a
quantidade significativa GlobalRoamer®, que conta
de dinheiro e diminuísse a com a maior presença de
pressão sobre sua cadeia testes do mundo e permide suprimentos global, te que os prestadores de
r e d u z i n d o o c u s t o c o m serviços automatizem uma
suporte e manutenção de ampla gama de funções,
equipes locais e transporte como provisionamento de
de carros no exterior. Esta eSIM remoto e qualidade
solução provou ser par- de ponta a ponta de testes
ticularmente importante e monitoramento de serdurante a pandemia da viços. Além disso, a MobiCovid-19, permitindo que leum permitirá que a Audi
a Audi melhore a quali- dê suporte a importantes
dade do serviço (QoS), recursos de segurança,
melhorando os tempos de como o eCall, em que os
atividade de serviço e mi- veículos automaticamente
nimizando as interrupções fazem uma chamada de
causadas por falta de com- emergência se um veículo
ponentesimobiliarioparana
ou componentes estiver .com.br
envolvido em um

acidente grave de estrada,
compartilhando localização, detalhes do veículo e
o número de passageiros
para funcionários de serviços de emergência.
Os testes de serviços de
emergência da Mobileum
são uma solução de testes
ativos de ponta a ponta
que monitora e resolve
problemas de serviços e
plataformas de emergência. Patenteada nos Estados Unidos e na UE,
a solução da Mobileum
abrange números padrão,
números aprimorados e
eCall, permitindo que as
operadoras garantam a
disponibilidade, transferência de informações de
localização e monitora-

mento de desempenho.
“Com os carros conectados, os mundos automotivo
e de comunicação estão
convergindo. Para atender
às expectativas dos consumidores, os fabricantes
automotivos precisam fazer
parcerias com líderes no
setor de comunicações para
garantir que os desafios
atuais e emergentes de carros conectados sejam atingidos e superados. Estamos
orgulhosos porque a Audi
está confiando em nós para
apoiar suas necessidades
de teste e monitoramento
de veículos conectados”,
comentou Goce Talaganov,
vice-presidente sênior de
testes e monitoramento da
01 à 15 / Julho de 2021
Mobileum.

A solução de teste de carros conectados da Mobileum permite que a Audi teste remotamente
seus carros conectados a partir de uma localização centralizada

VENDA

Residência
R$ 1.500.000,00
Resid. em alv., Av. Flórida, nº
4505, L. 07, Q. 39, Zona I. Área total de
terreno de 490,00 m² e const. de aprox.
189,50 m². Ótimo ponto comercial

Venda

Residência
R$ 1.200.000,00
Venda Residência em alvenaria, com
área total de terreno de 490m², sendo
14m x 35m, e área construída de aprox.
212,07 m², localizada na Av. São Paulo
nº 5363, Zona II. Contendo: 01 suíte
com hidro e closet, 02 quartos, sala de
jantar, sala de estar, sala de tv, cozinha,
BWC social, lavanderia, dispensa,
churrasqueira, piscina e escritório.
Residência
R$ 850.000,00
Venda
Resid. em Alv., na Av. Duque
de Caxias, nº 4434, Zona Armazém,
com área de terreno de aprox. 402 m² e
construção de aprox. 280 m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, BWC, área de serviços, 02 vagas
de garagem, piscina, edícula com 01
quarto, 01 BWC e 01 escritório. Próx. a
Prefeitura e Centro Cívico
Residência

R$ 800.000,00

Venda

Terreno

Sobrado

Comercial

Venda

Venda

Locação

Locação

Residência

Venda

Residência

R$ 650.000,00

R$ 240.000,00

Venda

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
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.

Venda

Residência

R$ 175.000,00

Venda Resid. em alv. com área total de

terreno de aprox. 126m², e área de
construção de aprox. 60m², 03 quartos,
sala, coz., bwc e garagem descoberta,
Rua Palmira Delmonico, lote nº 14C, no Condomínio Residencial Belo
Monte, nesta cidade de Umuarama.

Venda

Venda

R$ 700.000,00

ZONA II

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.
Sobrado
R$ 600.000,00
Sobrado em alv., na Av. das
Indústrias, nº 2804, Zona VII, com área
total de terreno de aprox. 184,00 m²
e área const. de aprox. 216,00 m²,
01 suíte com closet, 02 quartos com
armários planejados, coz. com móveis
planejado, 01 lavabo, 02 banheiro
sociais, sala, sala de TV, sótão, área
gourmet com pia e churrasqueira,
lavanderia fechada e garagem.

Venda

Apartamento
R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro, 4º andar,
com área total de aprox. 334,48 m² e
área privativa de 223,70 m², Rua Dr.
Camargo, 5160, Zona III, contendo 03
suítes, sala de jantar/estar, cozinha,
BWC social, área de serviços, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem. Ótima Localização.

Venda

Resid. em alv., área total de terreno de
aprox. 175 m² e área const. de aprox.
129 m², Rua Olimpio Spina, s/ nº,
Parque Interlagos. 01 suíte com closet,
02 quartos, sala, coz., BWC social, área
de serviços, área gourmet e garagem.
Próx. ao Shopping Palladium e Cond.
Euro Park*
Residência
R$ 470.000,00
Alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem.

Venda

Residência
R$ 380.000,00
Resid. em alv., área total de
terreno de aprox. 291,69 m² e área
construída de aprox. 100 m², localizada
na Av. Duque de Caxias, 5131, Zona IV,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Próx. ao SESC.

Venda

R$ 1.400,00
Sobrado em alvenaria
com área total de aprox. 133 m² e área
const. de aprox. 170 m², localizado
na Rua Raul Destro, nº 3933, Jardim
Paris, contendo 01 suíte com sacada,
03 quartos, 02 BWC sociais, sala, coz.,
área de serviços e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Apartamento

Sobrado

Resid. em alv., área total de terreno
de 225 m², sendo 7,50 m x 30,00 m e
área const. de aprox. 185,00 m², Rua
José Tertuliano Teixeira Morais, nº
2570, Pq. Cidade Jardim, sendo 01
suíte com sacada, 02 demi-suítes, sala
de TV, coz. e sala de jantar anexo em
espaço gourmet com churrasqueira,
lavanderia e garagem para 02 carros.
Contem móveis planejados em todos
os cômodos.

R$ 1.100.000,00
Ed. Orion, apto 1501,
área total de aprox. 300 m² e área
priv. de aprox. 180 m², Av. Maringá, nº
5516, Zona III, 03 suítes, sala de jantar,
sala de estar, varanda gourmet com
churrasqueira, BWC social, coz., área
de serviço com BWC e 03 vagas de
garagens.

Residência
R$ 250.000,00
02 Residências em alv., na Rua
Santa Madalena, 4863, Pq San Marino,
área total de terreno de 278,20m², e
área const. de aprox. 163,00 m². A casa
da frente contém suíte, 02 quartos,
sala de TV, sala de jantar, coz. c/
armários planejados, BWC social, área
de serviços e 02 vagas de garagem
cobertas; E casa dos fundos contem 02
quartos, sala e coz. conjugada e BWC
social.

Venda

Apartamento
R$ 1.200.000,00
Ed. Orion, apto 1504, vista da
sacada para a Praça Miguel Rossafa,
área total de aprox. 300 m² e área
privativa de 180 m², Av. Maringá, 5516,
Zona III, 03 suítes, sala de jantar, sala de
estar, coz., BWC social, área de serviços
com 01 BWC, varanda gourmet com
churrasqueira, 03 vagas de garagem e
01 dispensa na garagem.

Venda

R$ 550.000,00
Ed. Aston Park, apto
33, com área total de aprox. 151,19
m², e área privativa de aprox. 103,10
m², localizado na Rua Japurá, nº 3601,
Zona I, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, 01 BWC social, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem sob nº 41 e 42.

Apartamento

Apartamento

R$ 390.000,00

Venda

Ed. Liberty, apto 1103 – com
área total de aprox. 125,00 m² e área
privativa de aprox. 67,61m², Rua Dr.
Rui Ferraz de Carvalho, nº 4140, Zona
I, 01 suíte, 01 quarto, BWC social, coz.,
área de serviços e 01 vaga de garagem.
Próx. a Prefeitura.

Apartamento
R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx, apto 1001,
com área total de aprox. 136,88 m²,
e área privativa de aprox. 74,71 m²,
Av. Paraná, nº 5636, Zona II, 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, BWC social,
lavanderia e 01 vaga de garagem.

Venda

Apartamento
R$ 200.000,00
Ed. Queluz, apto nº 204 do
Bloco B, com área total de aprox. 83,52
m² e área privativa de aprox. 61,27 m²,
localizado na Av. Portugal, nº 4877,
Zona I-A. Sendo: 03 quartos, BWC
social, sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviços e garagem.

Venda

Comercial
R$ 200.000,00
Sala Comercial – Com aprox.
67m² Ed. Caravelas – Sala nº 08, último
andar, contendo 01 Bwc, Localizada
na Rua Desembargador Munhoz de
Mello, nº 5400, Zona I.

Venda

Terreno

R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial com área
total de 1.228 m² (24x51), em frente ao
Pronto Atendimento.

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

R$ 3.000,00
Resid. em alv., com área
Locação
terreno de aprox. 543,70 m² e área
const. de aprox. 118,75 m², na Av. Rio
Branco, nº 4346, Zona I, contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha,
BWC social, área de serviços, edícula e
garagem. Em Frente ao antigo Pronto
Atendimento Aluguel + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.
Residência

R$ 3.000,00
Residência
Locação Resid. em alv., área total de
aprox. 543,70 m² e área const. de
aprox. 274,00 m², Av. 19 de Dezembro,
nº 4443, Zona I, 01 suíte máster, 03
quartos, sala, copa, sala de jantar, coz.
com móveis planejados, BWC social.
Na área externa contem despensa,
edícula com churrasqueira, 01 quarto,
BWC social, lav., piscina, jardim e
garagem para 04 veículos. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Terreno

R$ 1.000.000,00

66, com área total de 543,70 m², sendo
15 m x 36,25 m, localizado na Av. Rio
Branco. Próximo ao antigo Pronto
Atendimento Municipal.

Terreno
R$ 975.000,00
Venda Terreno com. - com área total
de aprox. 1.300,8m², localizado no
Parque Onix. Com possibilidade de
parcelamento em até 60 vezes com
correção. Próx. ao novo Shopping.

ATENÇÃO

Quer comprar ou alugar imóvel em
Balneário Camboriú-SC ?
Entre em contato conosco: Solicite uma visita.
Mais informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102

Salão comercial na
Av. Ipiranga, 3941 – Zona V. 03 salas, 2
banheiros, cozinha com churrasqueira
e mezanino. Aprox. 590m². Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.
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.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

R$ 2.300,00
Apartamento
Locação Ed. Manhattan Garden, apto
501, área total de aprox. 168,03 m² e
área priv. de aprox. 130,28 m², Rua Dr.
Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4291,
Zona I, 02 suítes (sendo uma delas c/
armário planejado), quarto, sala com
sacada, coz. com móveis planejados,
BWC social, área de serviços e
garagem. Aluguel + Cond. + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.
Apartamento

R$ 1.500,00

Locação

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.
R$ 1.500,00
Apto. sobreloja nº 02,
localizado na Rua Doutor Camargo,
nº 5306, Zona III, sobre a Auto Escola
Astra, contendo 2 quartos, sacada,
sala, BWC social, cozinha, área de
serviço e lavanderia coberta e 02
vagas de garagem. (Aluguel + Seguro
Anual + Coleta de Lixo).

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

Salão comercial, com aprox.
650 m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4293, Zona VI em
Umuarama/PR, sendo no térreo um
salão grande, banheiro masculino e
feminino, cozinha e churrasqueira e no
piso superior salão e banheiro. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

Sala comercial, com aprox.
650 m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4293, Zona VI. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Apartamento
R$ 2.300,00
Resid. em alv., com área
Locação
total de aprox. 245,00 m² e área
const. de aprox. 165,00 m², na Rua
Goiás, nº 5521, Zona II, 01 suíte, 02
quartos, BWC social, sala, coz. com
móveis planejados, dispensa, edícula
com churrasqueira e dispensa com
prateleiras e garagem. O imóvel
contém 03 ares cond., aquecedor,
cerca elétrica e portão eletrônico.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.
Residência

R$ 1.500,00
Resid. em alv., com
área total de aprox. 159,50 m² e aprox.
106,00 m² de área const. Localizada
na Rua José Dias Lopes, nº 4699, Zona
III. Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala
de TV, sala de jantar, cozinha com
móveis planejados, área de serviços,
despensa e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Residência
Locação

Venda

Venda Lote de terra nº 33 da quadra nº

R$ 7.000,00

R$ 1.200,00
Resid. em alv., área total
de aprox. 390 m², área const. de aprox.
159 m², na Rua Fortaleza, nº 4018, Jd
América. suíte com hidromassagem e
closet, 02 quartos, sala de TV, sala de
jantar, coz., BWC social, área de serviço
coberta e garagem.

Residência
Locação

R$ 900,00
Residência em madeira,
localizada na Rua Minas Gerais, nº
4850, Zona II. Contendo 03 quartos,
sala ampla, cozinha, BWC social, área
de serviços com BWC, garagem e
quintal amplo. Aluguel + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.

Locação

R$ 1.400,00
Ed. Renoir, apto 702,
área total de aprox. 160,43 m² e área
privativa de aprox. 102,38 m², Av. Pres.
Castelo Branco nº 3504, 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/ jantar, coz.,
banheiro social, lav., sacada com
churrasqueira e 02 vagas de garagem
nº 20 e 21. Aluguel + Condomínio +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Apartamento
Locação

Apartamento

R$ 700,00

Locação

Ed. Saint Germain, apto 204,
área total de aprox. 90,49 m², área priv.
de aprox. 48,19 m², Av. Maringá, nº
5353, Zona III, 02 qtos., 01 BWC social,
sala, coz., área de serviços, sacada e 01
vaga de garagem. Aluguel + Cond. +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 12.000,00

locação

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.800,00

Locação Sobrado em alv., Rua Marília,

4112, Jd. Aratimbó, aprox. 200m² de
const., suíte, 03 quartos, sala, coz. c/
móveis planejados, 02 bwc, disp.,
área de serviço, garagem, portão
eletrônico. Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

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
julho/2021.

R$ 4.500,00
Comercial
Locação Sala Comercial – Localizada
no Centro Médico Higienópolis, térrea,
contendo 02 bwc, sendo 01 para
deficiente físico, com mezanino, Av.
Paraná, Zona I, Umuarama. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área aprox. de
400m². Contém: recepção, 02 salas, 2
bwc e cozinha. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 2.000,00
Sala Comercial - Ed. Ravel
Tower, 1° Andar, Última Sala. Sala No
31, com aprox. 131 m². Av. Maringá.
Sala Contem Recepção e 3 Salas, uma
das salas tem uma cozinha. Aluguel
+ Cond.omínio + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 1.900,00
Sala Comercial com área
total de aprox. 140,00 m², localizada
na Av. Celso Garcia Cid, nº 3486, Zona
I-A. Contendo salão, banheiro e sótão.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

R$ 1.700,00
Comercial
Locação Gazebo – alterar a descrição
para: Sala Comercial Gazebo, com
área total de aprox. 463 m² e aprox. 67
m² de construção. localizado na Rua
Desembargador Munhoz de Melo,
próximo ao 1º Ofício, contem 01 BWC e
01 pia. Aluguel + IPTU + Seguro Anual.
Comercial

Comercial
Locação

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do Japão, 09
salas, sendo algumas c/ bwc, refeitório
e pia. Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

R$ 1.400,00

Locação

Ed. Pedra Branca, sala
comercial nº 04, com área total de
aprox. 70,89 m², contendo 01 BWC
social e copa. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

