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Prefeitura define sanções contra
quem descumprir restrições
A Prefeitura de Umuarama
publica novo decreto neste
domingo com os procedimentos para aplicar sanções a quem descumprir
as medidas de restrições
que estão em vigor. E alerta que apenas o toque
de recolher foi suspenso
pela justiça, por enquanto,
podendo ser restabelecido
a qualquer momento, já
que está em análise o
recurso. As punições são
previstas para todos os estabelecimentos, incluindo
lanchonetes, restaurantes
e carrinhos de lanche que
só podem vender na modalidade delivery, ou seja,
não pode ser consumido
no local. A medida tenta
evitar a aglomeração de
pessoas. Confira o teor do
novo decreto nesta edição.
Página A3

ACIDENTE

Família pede
orações e
doação de
sangue para
jovem Rayana
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Bolsonaro
volta a furgir
do isolamento
social
Página A2

UM DOMINGO DE PÁSCOA DIFERENTE - Frei Clemente Vendramin, 96 anos, da Paróquia

São Francisco de Assis de Umuarama, diz que nos 80 anos de vida religiosa nunca passou por uma situação como a
imposta pelo coronavírus em 2020, com igrejas fechadas para o público. Ele busca outro olhar para tudo o que vem
ocorrendo e acredita que a Semana Santa da forma que ocorreu fortaleceu os vínculos dos cristãos com a fé. Página A5

TRANSMISSÃO

Qual seria a
relação entre
animais e a
Covid-19?
Ainda não existem estudos
que relacionem a transmissão do coronavírus entre
humanos e animais. Veterinário Lucas Lopes Rino fala
sobre o assunto. Confira!
Página A4

UMUARAMA INSTALA AMBULATÓRIO DO CORONAVÍRUS - A Secretaria Municipal de Saúde implantou

um ambulatório com infraestrutura e equipe para atender exclusivamente os casos suspeitos de coronavírus em Umuarama. O atendimento
especial está sendo prestado em uma tenda montada ao lado do Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia. Objetivo é organizar o fluxo dos
pacientes que apresentem sintomas de gripes dos demais que buscam atendimento emergencial na unidade. Página A3

RATINHO JR

Leis aceleram
resposta do
Governo do PR
ao coronavírus

SEM ESPORTES NEM LAZER EM PÚBLICO - A Prefeitura de Umuarama
ratifica hoje as medidas de restrições contra a Covid-19 que incluem a paralisação das competições esportivas e também as atividades de lazer como
as aulas de zumba em praça pública. Página A3
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Leis e decretos assinados pelo
governador Ratinho Junior
estão acelerando a resposta
do Governo do Paraná na luta
contra a pandemia do coronavírus no Estado. Na semana
que passou, foram mais duas
medidas importantes.
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CRÍTICA

No Twitter, Bolsonaro compartilha
vídeo criticando isolamento social no País
São Paulo, (Agência Estado) - O presidente da
República, Jair Bolsonaro, compartilhou na manhã
deste sábado, 11, um vídeo de uma entrevista de
duas semanas atrás em que critica as medidas de
isolamento social adotada por Estados e municípios
para o controle do coronavírus. “Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas,
no meu entender, além da normalidade, proibindo
tráfego de pessoas, tráfego em rodovias, fechando
empresas e fechado comércios”, disse Bolsonaro
no vídeo
Ele vem demonstrando preocupação com as consequências econômicas do novo coronavírus desde
seus primeiros comentários sobre o tema. Em
um dos pronunciamentos em rede nacional mais
incisivos até aqui, em 24 de março, o presidente se
posicionou contra a quarentena. “Devemos, sim,
voltar à normalidade”, afirmou na ocasião.
O discurso foi mal recebido, na época, até por
apoiadores do presidente, como o governador de
Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que rompeu politicamente com ele.
Tentando romper o isolamento político, Bolsonaro tenta agora uma reaproximação com Caiado. No
último pronunciamento, em 8 de abril, Bolsonaro
jogou a responsabilidade para os governadores e
prefeitos.

No vídeo, o presidente também fala em “colapso
econômico” decorrente do fechamento de empresas
e comércio, com desemprego em massa e falta de
recursos para folha de servidores públicos. Segundo ele, se não houver o retorno à normalidade,
“dentro de poucos dias” poderá ser “tarde demais”
para reverter os efeitos da crise.
“O caos está aí: sem dinheiro e sem produção. O
homem do campo também vai deixar de produzir.
Vamos viver do quê? Brasileiros acordem para
realidade. Se não acordarmos, o caos está vindo:
desemprego em massa e o desabastecimento começa a se fazer presente”, afirmou o presidente
no vídeo.
Na ocasião, o presidente também chamou os
brasileiros para a guerra contra o coronavírus.
“Espero que o Brasil volte à normalidade e encare
o vírus como se fosse uma guerra mas em situação
de igualdade, em pé. Se nós nos acovardamos, se
formos pelo discurso fácil de todo mundo em casa,
será um caos”, disse Bolsonaro.
Na postagem deste sábado, Bolsonaro reafirma as declarações feitas recentemente. “Há 2
semanas falei sobre o que poderia acontecer no
Brasil, caso se preocupassem apenas com um
problema”, escreveu o presidente na sua conta
oficial do Twitter

Mandetta diz que as pessoas que descumprem
isolamento serão as mesmas que vão se lamentar
Águas Lindas (GO) - Após o presidente da República,
Jair Bolsonaro, ir ao encontro de apoiadores durante
visita ao hospital de campanha em Águas Lindas (GO),
na manhã deste sábado, 11, o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, que acompanhou a vistoria, disse
que a orientação de distanciamento social vale para
todos os brasileiros. O ministro afirmou ainda que as
pessoas que descumprem o isolamento serão as mesmas
que se lamentarão pelo coronavírus.
“Eu posso recomendar (a não aglomeração), não
posso viver a vida das pessoas. As pessoas que fazem
uma atitude dessa, hoje, daqui a pouco serão as mesmas
que estão lamentando”, disse Mandetta.
Questionado sobre o fato de Bolsonaro ter ido ao
encontro das pessoas e se a recomendação vale para

ele também, o ministro da Saúde se limitou a responder:
“Vale para todos os brasileiros.”
Após visitar a construção do hospital de campanha,
Bolsonaro foi ao encontro de apoiadores que gritavam
por ele. O presidente cumprimentou eleitores e tirou
fotos.
No início, ele estava usando máscara, mas, ao final,
tirou a proteção e ficou com ela na mão esquerda.
Os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de
Governo, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acompanharam Bolsonaro, mas permaneceram de máscaras.
Ao ser indagado por que não acompanhou o presidente, Mandetta disse que segue as orientações de
distanciamento social. “Eu procuro seguir uma lógica
de não aglomeração”, afirmou.

A VIDA NÃO SE IMPROVISA
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Dalai-Lama é o chefe de estado, líder espiritual
do Tibete. É o título de uma linhagem de líderes
religiosos da escola Gelug do budismo tibetano. Em
se tratando de um monge e lama, é reconhecido
por todas as escolas do budismo tibetano. O atual
Dalai-Lama, Sua Santidade Tenzin Gyatso, é o 14º a
liderar o governo tibetano. Iniciou seu reinado com
apenas 15 anos de idade. Em 1959, durante a ocupação chinesa do Tibete, Dalai-Lama foi levado para a
Índia por motivos de segurança. Dalai, em mongol,
significa ‘oceano’, e lama é a palavra tibetana para
‘mestre’, ‘guru’. Logo, é referenciado como “Oceano
de Sabedoria”. É sua a frase: “Somente a fé remove
a desordem mental e devolve a clareza de espírito”.
Ter a vida bem planejada é importante para atravessar períodos como este que estamos passando
com o coronavírus. Ensina Rojas que embora não
se possa perder de vista a má sorte e outros imprevistos, é essencial ter um ponto de partida. Para
que possamos começar bem, devem estar cobertas
as necessidades básicas; do contrário, é preciso
cobri-las, e isso exige planejamento básico prático.
Acredito que é na família que aprendemos a planejar
bem a vida. Existem famílias que tem uma habilidade
especial para isso: tudo é traçado com boa cabeça,
com ordem, com realismo, mas também com boas
doses de rigor pessoal. Outras, ao contrário, deixam
tudo à deriva, sem ordem nem conserto, procurando
saídas para os problemas que vão aparecendo, mas
sem funcionar com base num programa de futuro.
Logo, é possível afirmar que a família tem enorme
importância na formação da personalidade.
São vários os fatores que contribuem para o
sucesso ou o fracasso da vida. Porém, o desconhecimento próprio e o exagero de certos aspectos
negativos é uma boa demonstração desse problema.
Conhecer nossas aptidões e limitações é conhecer
nossa geografia e fronteiras. Infelizmente, existe
um mecanismo de defesa bastante frequente no ser
humano, que é olhar em redor e dizer “Está tudo
muito ruim!” e mergulhar no mar das ideias negativas, baixando o nível de exigências e projetos. Nessa
atitude existe muito lamento e pouco esforço; as
ilusões volatilizam-se, a vontade torna-se vaporosa
e fomenta-se o desalento e a mediocridade.
Uma tarefa decisiva é tentar captar a riqueza e
a complexidade do que significa viver, atravessando
o conjunto interminável de coisas, fatos e acontecimentos que cruzam a vida o tempo todo. Porém,
vivemos na era da informação rápida e não formativa
(redes sociais, whatsapp, etc). Nada interessa tanto

como a vida das pessoas famosas. Esse costume
afasta o homem do compromisso de enriquecer-se
interiormente, a ser mais completo, mais sólido,
mais humano. O resultado disso é a consciência de
se encontrar perdido, sem saber a que se agarrar,
sem ter resposta para tantas interrogações à medida
que estas vão surgindo. A desilusão e a perplexidade
tomam conta do homem.
Nesses momentos, afirma Rojas, é preciso mais
do que nunca saber que a vida não se improvisa, deve
ser programada. Isso comporta um planejamento
prévio, uma filosofia de vida. São nossos projetos,
sustentados por nossas ideias e crenças. Tirar o
melhor proveito de nós próprios. Esta é a melhor
fórmula de álgebra para fazer funcionar a vida,
resolvendo-a, em meio ao vaivém.
O isolamento social imposto pelo vírus covid-19,
fez com que a humanidade parasse para refletir
acerca da sua trajetória na vida. Sim, em pleno
século XXI o mundo parou. O medo/pânico de morrer
tomou conta das pessoas. Inegável que vivíamos em
tempos de excessos de compromissos (muitos deles
fúteis), e, sem tempo para as coisas imprescindíveis.
Muitos estão redescobrindo o verdadeiro valor de
viver em família. A fé passou a ser professada. A
solidariedade aflorada. A caridade ressaltada. O homem voltou a dar importância à dimensão humana.
Dalai-Lama ensina que se existe amor, há também esperança de existirem verdadeiras famílias,
verdadeira fraternidade, verdadeira igualdade e
verdadeira paz. Se não há mais amor dentro de você,
se você continua a ver os outros como inimigos, não
importa o conhecimento ou o nível de instrução que
você tenha, não importa o progresso material que
você alcance, só haverá sofrimento e confusão no
cômputo final.
Planejar a vida com ilusão, entusiasmo e amor,
desenhá-la, dar-lhe fronteiras, encurtá-la, traçar
seus contornos e logo sobre ela caminhar: esse dever
ser o objetivo para chegarmos a nós próprios, para
sermos indivíduos, pessoas, sujeitos com uma identidade clara, homens não massificados. A outra face
da moeda é a do homem que vai chutando, que vive
improvisando, trazido e levado pelo bamboleio de
tantas circunstâncias inesperadas. Em uma palavra,
conduzido feito manada. Qual lado da vida você está?
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Nota do Governo e AMP
O Governo do Paraná em conjunto com a
Associação dos Municípios do Paraná vem a
público agradecer todas
as associações comerciais que têm colaborado incansavelmente no
enfrentamento ao coronavírus, mas registra
que quem determina o
que abre e fecha é o Poder Público, numa ação
conjunta entre Estado e
municípios, respeitando as leis federais.
O governo estadual
está permanentemente aberto ao diálogo
com as entidades re-

presentativas da sociedade civil organizada.
Contudo, reforça que
seguirá respeitando
as orientações da Organização Mundial da
Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e demais
autoridades sanitárias
federais, estaduais e
municipais.
A prioridade no Paraná é a manutenção
do isolamento social,
como forma de evitar
a propagação do novo
coronavírus e proteger
o maior número possível de pessoas desta da
Covid-19.

Crise do coronavírus coloca
‘lei dos distratos’ à prova
São Paulo, (AE) - O
risco de uma nova onda de
revisões e cancelamentos
de contratos imobiliários,
que pode ser deflagrada
em função do coronavírus,
vai colocar em teste a nova
lei dos distratos, sancionada no apagar das luzes do
ano de 2018. Ela é a régua
que a Justiça vai usar para
decidir quem tem razão
na hora de desfazer um
contrato, mas pode haver
algumas resistências nos
tribunais para sua aplicação, mostra reportagem
da edição deste sábado,
11, do jornal O Estado de
S. Paulo.
A lei foi editada com o
intuito de oferecer maior
segurança jurídica às incorporações imobiliárias,
ao estabelecer porcentuais de retenção e devolução quando o contrato for
encerrado, seja por inadimplência do comprador
ou por descumprimento
de obrigações pelos incorporadores. Antes dessa
regulação, a jurisprudência vinha estabelecendo
uma multa que variava de
10% a 25% do valor pago
pelo consumidor para
compensar os esforços da
incorporadora na obra.
Hoje, dependendo do caso,
pode chegar a 50%.

Em 2015, a recessão
econômica atingiu em
cheio o bolso dos brasileiros. Com os compradores sem dinheiro para
arcar com as prestações,
o mercado enfrentou uma
avalanche de pedidos de
cancelamento de contratos. Pressionadas, as incorporadoras se viram
ameaçadas de ficar sem
fluxo de caixa para terminar as obras. O resultado
é que muitos casos foram
parar na Justiça. A Lei
13.786/18 (apelidada de
lei dos distratos) veio em
resposta a esse quadro de
insegurança jurídica vivido pelo setor imobiliário.
Mas a nova lei é controversa entre juízes e
desembargadores. Uma
parte deles considera que
o texto engessa as discussões, enquanto o melhor
seria fazer a análise caso
a caso. “Para alguns, ela
não protege o consumidor e trata igualmente as
partes desiguais”, diz o
Theo Keiserman de Abreu,
sócio do Campos Mello
Advogados. O tema foi
alvo de preocupação de
representantes do setor
imobiliário em uma videoconferência promovida
na semana passada pelo
escritório.

Saúde libera mais R$ 4 bilhões
para estados e municípios
O Ministério da Saúde
liberou mais R$ 4 bilhões a
estados e municípios para
ações de combate à covid-19. O valor é um adicional ao que já recebem para
custeio de ações e serviços
relacionados à saúde e pode
ser utilizado para compra
de materiais e insumos,
abrir novos leitos e custear
profissionais.
A Portaria nº 774/2020
com a liberação foi publicada quinta-feira (9)
em edição extra do Diário
Oficial da União. O valor
corresponde a uma parcela
mensal extra do que cada
estado ou município já recebe para ações de média
e alta complexidade ou
atenção primária.
Em mensagem nas redes sociais, o ministro da
Saúde, Henrique Mandetta,
disse que os recursos já foram depositados nas contas
dos fundos estaduais e municipais de saúde. “A gente
acha que, com isso, eles [os
gestores de saúde] podem
adquirir os equipamentos de proteção individual
(EPIs) que a gente começa
a trazer da China. Está começando o mercado chinês
a se organizar, estamos
conseguindo trazer”, disse.
De acordo com o ministro, a primeira carga com
40 milhões de máscaras
vinda da China, de uma
compra de 240 milhões de
máscaras, deve chegar ao
país na terça-feira (14). O
esforço da equipe do Minis-

tério da Saúde é de trazer
40 milhões por semana.
Um edital será aberto para
que empresas interessadas
em ofertar esses insumos
possam se cadastrar.
“Com isso a gente pacifica o mercado brasileiro. E
isso, doravante pacificado,
a gente já repassa os recursos para que os estados
e municípios comprem, a
iniciativa privada já está
comprando. O mercado está
começando a se normalizar, o de EPIs”, explicou o
ministro.
Já sobre os respiradores,
Mandetta disse que ainda
há dificuldade. Segundo ele,
foi feito uma acordo com
a indústria nacional para
elevar de 800 para 15 mil a
produção de respiradores
mecânicos em 90 dias.
O ministro da Saúde
reforçou a orientação da
pasta para manter o isolamento social. De acordo
com Mandetta, na próxima
semana “vamos colher os
frutos da difícil redução da
mobilidade social”, determinada por estados e municípios nas últimas duas
semanas. “Hoje eu vi que o
pessoal começou a andar
mais, vamos pagar esse
preço ali na frente. Esse
vírus adora aglomeração,
adora contato, adora que
as pessoas achem que
ele é inofensivo. E aí, as
cidades podem pegar a
transmissão sustentada
[ou comunitária]”, ressaltou. AG BR
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Saúde implanta ambulatório exclusivo
para as suspeitas de síndromes gripais
Umuarama - A Secretaria Municipal de Saúde
implantou um ambulatório
com infraestrutura e equipe
especializada para atender
exclusivamente os casos
suspeitos de coronavírus em
Umuarama. O atendimento
especial vem sendo prestado
desde a última quinta-feira,
9, em uma tenda montada ao
lado do Pronto Atendimento
24h Dr. Cândido Garcia. O objetivo é organizar o fluxo dos
pacientes que apresentem
sintomas de síndromes gripais dos demais que buscam
atendimento emergencial na
unidade.
A triagem inicial é feita
antes que os pacientes acessem o interior do PA 24h.
“Assim que eles chegam à
unidade, o pessoal questiona sobre os sintomas e
quem apresenta sinais de
gripe – como febre e tosse,
associada ou não a dores de
cabeça, coriza, dor no corpo
e dificuldade respiratória
– é encaminhado para o
ambulatório, que tem acesso
isolado. Os demais pacientes
entram no PA”, explicou a secretária municipal da Saúde,
Cecília Cividini.
No ambulatório os pacientes passam por uma
triagem mais detalhada e
são encaminhados para os
boxes, onde passam pela
consulta e, se necessário,

NÚMEROS
De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, Umuarama tem hoje 91 pessoas
com suspeita de contaminação por coronavírus,
das quais 88 estão em isolamento domiciliar
com acompanhamento e três permanecem
internadas em dois hospitais da cidade (uma
em leito de UTI). Já foram descartadas 79
suspeitas e os dois únicos casos confirmados
já são considerados curados. No total já foram
172 notificações.
são submetidos a exames.
Em seguida podem receber
alta médica, indicação de
isolamento domiciliar (quando há suspeita de Covid-19)
ou são encaminhados para
internamento no hospital
de referência do Sistema
Único de Saúde – SUS (o
Hospital Uopeccan), nos
casos mais graves. Se houver
a necessidade de isolamento, o paciente passa a ser
monitorado pela Secretaria
de Saúde.
O ambulatório faz parte
do plano de contingência do
coronavírus, estabelecido
pela Prefeitura de Umuarama em consonância com
as recomendações da Organização Mundial da Saúde,
Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. “Com esse atendimento
diferenciado, evitamos o
contato entre os pacientes

com suspeita de infecção
pelo vírus das outras pessoas que procuram o PA
24h. Além disso, podemos
oferecer uma atenção mais
especializada e rápida, para
que o tratamento seja iniciado o quanto antes”, disse a
secretária.
Outro ponto positivo é
que os pacientes atendidos
no ambulatório de síndromes gripas são orientados
sobre os procedimentos e
medidas que devem adotar
para não transmitir o vírus
aos familiares, colegas de
trabalho e demais pessoas
do seu convívio. “Havendo
suspeita de infecção, a orientação é isolamento total, inclusive dentro de casa, com o
mínimo contato possível com
a família e quarentena, com
acompanhamento por pelo
menos 14 dias”, completou
Cecília Cividini.

Profissionais qualificados no ambulatório de triagem ao lado do PA 24 Horas

PÁSCOA EM CASA
Para o prefeito Celso Pozzobom,
embora a situação aparente controle
ainda é muito cedo para considerar
que o coronavírus já foi superado.
“Muitas pessoas ainda não dão a importância que a pandemia merece.
Provavelmente ainda teremos muitos casos em Umuarama e muitas
pessoas internadas com esse vírus,
algumas inclusive precisando de
tratamento intensivo”, disse.
Por isso, continua o prefeito,
“reforço mais uma vez o pedido de
isolamento domiciliar. Vamos passar

essa Páscoa em casa, tranquilos,
meditando na fé de cada um e sem
reuniões familiares. E na rua, vamos
tomar as medidas preventivas de distanciamento, higienização constante
das mãos e uso da máscara, mesmo
a máscara caseira. É para o nosso
bem e das pessoas que amamos,
especialmente as que fazem parte do
grupo de risco”, recomendou Pozzobom. “Que todos tenham uma Páscoa
abençoada, com esperança em dias
melhores e bem reservada no lar de
cada um”, completou.

Suspensão do decreto 82/2020 limita-se
apenas ao toque de recolher em Umuarama Fiep incentiva consumo de
contaminação humana pelo
vírus e autoriza a abertura
ao público do comércio e a
retomada do funcionamento
da indústria e de grande parte da prestação de serviço,
impondo às empresas e aos
munícipes novas restrições
para o enfrentamento da
epidemia.
LANCHONETES
E RESTAURANTES
Com a suspensão temporária do toque de recolher, a
Prefeitura orienta os empresários do setor de restaurantes, lanchonetes, quiosques
e carrinhos de lanche sobre
o horário de funcionamento,
conforme a legislação e diante das adequações necessárias para o enfrentamento ao
coronavírus.
Durante todos os dias da
semana, as lanchonetes e
carrinhos de lanche podem
atender ao público através
de drive thru (entrega dos
alimentos e lanches no estabelecimento) até as 20h,
sem disponibilizar mesas ou
cadeiras e informando aos
consumidores que está proibido o consumo dos produtos

e bebidas no local. Caso haja
formação de fila, o proprietário deve organizá-la de forma
que as pessoas fiquem com
espaço de dois metros entre
elas e, se possível, utilizem
máscaras.
A outra modalidade de
atendimento prevista e
o delivery (entrega domiciliar), que pode ser feito
de segunda a sábado até
a meia-noite (0h) e no domingo até as 23h. É importante reforçar as medidas
de higienização tanto por
parte do fornecedor, na
preparação e embalagem
dos alimentos, quanto pelos
clientes, no momento em
que recebem os pedidos
no domicílio. Após tocar
em dinheiro, cartões ou
na máquina de cartão, é
recomendado lavar as mãos
com água e sabão ou higienizá-las com álcool gel 70%.
Caso seja restabelecido
o toque de recolher, já que
recurso apresentado pelo
município encontra-se em
análise no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), os
horários voltarão ao que determina o decreto 087/2020.

produtos paranaenses
Por Sistema Fiep

As medidas restritivas adotadas para o combate à pandemia do novo coronavírus
afetaram as atividades e a saúde financeira de boa parte do
setor industrial. Para contribuir
com os esforços para manutenção dessas empresas e dos empregos que geram, a Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep)
está lançando uma campanha
de estímulo ao consumo de
produtos paranaenses.
Segundo pesquisa divulgada
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), 92% das indústrias brasileiras já foram afetadas negativamente pela crise,
sendo que 79% tiveram queda
na demanda e 81% precisaram
reduzir ou interromper a produção. “O cenário no Paraná não é
diferente, especialmente entra
as indústrias de atividades consideradas não essenciais neste
momento”, afirma o presidente
da Fiep, Carlos Valter Martins

Pedro. “Isso impacta na capacidade financeira das empresas,
principalmente nas de menor
porte, colocando em risco os
empregos e a renda dos trabalhadores”, completa.
Para ele, a sociedade pode
ter papel importante na manutenção desses negócios ao
ficar atenta a seus hábitos de
consumo. “Os governos precisam apoiar essas empresas
para garantir sua sobrevivência,
mas cada um de nós também
pode fazer a diferença ao dar
preferência aos produtos paranaenses”, diz o presidente
da Fiep. “A indústria tem feito
sua parte para contribuir com
o combate à pandemia, então
é importante que a sociedade
também entenda que parte da
solução está no apoio à economia local”, acrescenta.
Mobilização – Além de estimular o consumo de produtos paranaenses, a Fiep e seus

sindicatos filiados têm se mobilizado para que as indústrias
busquem alternativas para
manter a produção. Muitas empresas já adaptaram suas linhas
de produção e passaram a fabricar itens demandados nas
ações de combate à proliferação e no tratamento do novo
coronavírus.
Entre várias outras iniciativas,
indústrias de bonés de Apucarana iniciaram a confecção
de máscaras para profissionais
de saúde. Indústrias de Maringá, Cianorte, Cascavel e outras
regiões também já fizeram a
adequação necessária para
produção de máscaras, aventais e colchões hospitalares.
Outro setor que se mobilizou
foi o sucroenergético, com a
doação de álcool 70%, utilizado na higienização em centros
de saúde. O produto também
começou a ser fabricado por
indústrias do setor de bebidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Para
DECRETO Nº 090/2020
Dispõe sobre o procedimento para a aplicação das sanções decorrentes do descumprimento das medidas de restrição adotadas no Município de Umuarama para o enfrentamento da
epidemia de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22 de maço de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO o artigo 10, inciso XXVII, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 148 e 149 da Lei Municipal nº 439, de 06 de julho de 2017 (Código de Postura), bem como a Súmula
Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição
dos riscos e danos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas restritivas adotadas pelo Município de Umuarama para o enfrentamento da pandemia, ainda que por breve tempo, pode gerar
a contaminação de diversas pessoas e agravar consideravelmente o cenário da saúde pública, gerando grave risco de vida a toda população;
CONSIDERANDO a necessidade de que as sanções administrativas decorrentes do descumprimento das restrições impostas pelo Poder Público Municipal para o enfrentamento da
pandemia sejam aplicadas com transparência e por procedimento que seja de conhecimento da população e que lhe permita o exercício do Contraditório, ainda que de forma diferida;
CONSIDERANDO, por outro lado, a necessidade de que a população respeite, com zelo, as medidas restritivas pelo Poder Público Municipal para o enfrentamento da pandemia e de
que, por conseguinte, essas medidas sejam aplicadas com celeridade inclusive para que seu caráter preventivo seja resguardado e efetivado;
D E C R E T A:
Art. 1º As disposições deste decreto visam estabelecer o procedimento a ser adotado para a aplicação das sanções administrativas decorrentes do descumprimento das restrições
impostas pelo Poder Público Municipal para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.
§1º As normas aqui estabelecidas são complementares a todas as demais expedidas para o combate e prevenção ao COVID-19 no Município de Umuarama.
§2º As regras previstas neste decreto deverão prevalecer em relação às demais legislações de fiscalização e de aplicação de sanções administrativas, no que com estas conflitarem.
Art. 2º Constatado o descumprimento de qualquer medida restritiva de enfrentamento prevista nos Decretos Municipais nº 063, 064 e 065, de 19 de março de 2020, no Decreto
Municipal nº 066, de 20 de março de 2020, no Decreto Municipal nº 069, de 23 de março de 2020, e no Decreto Municipal nº 082, de 04 de abril de 2020, o infrator deverá ser notificado
para que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, abstenha-se de praticá-la.
§1º A notificação deverá ser expedida pelos agentes fiscais do setor de postura e de vigilância sanitária.
§2º Caso o notificado se negue a receber a notificação, certidão lavrada por no mínimo 3 (três) agentes públicos que tenham presenciado sua recusa e sua cientificação quanto à
obrigação de cumprir as normas administrativas, suprirá a ausência de assinatura do administrado.
§3º O prazo para a regularização da conduta infratora será fixado pelos agentes fiscais sempre de acordo com a gravidade do fato, devendo constar expressamente na notificação.
§4º A gravidade do fato consiste na extensão do risco que gera, para a proliferação do vírus ou da doença.
§5º A adoção do procedimento tratado neste decreto não obsta o andamento de outros cíveis e criminais também cabíveis.
Art. 3º Em não sendo cessada, no prazo fixado, a conduta transgressora da medida restritiva de enfrentamento, os fiscais poderão cautelar e imediatamente fechar o estabelecimento,
valendo-se inclusive do auxílio da força policial.
§1º No caso do caput ou em não sendo a hipótese de estabelecimento, os fiscais deverão acionar imediantamente a Polícia para a lavratura de eventual Termo Circunstanciado ou
Boletim de Ocorrência para fins de procedimento criminal.
§2º Concomitantemente ao procedimento do caput e do §1º deste artigo, os fiscais deverão novamente notificar o infrator para que apresente, se quiser e no prazo de 3 (três) dias
úteis, defesa e provas à Administração Pública Municipal.
Art. 4º Após a análise de eventual defesa e prova aprensentada pelo notificado, a Administração Pública, por decisão motivada, aplicará a sanção cabível, dentro de 5 (cinco) dias úteis
contados do final do prazo do §2º do artigo 3º, nos termos da legislação e de forma proporcional à gravidade da conduta.
Art. 5º As forças de segurança municipais, auditores e agentes de fiscalização das diversas Secretarias deverão atuar para controle e ordem das medidas dos decretos oriundos ao
combate à pandemia.
§1º Fica autorizado o remanejamento temporário de auditor ou agente de fiscalização de outra repartição, quando necessário e relevante ao interesse público e desde de que de forma
razoável, para o desempenho das funções de fiscal de postura e de vigilância.
§2º Fica autorizado o remanejamento temporário de qualquer servidor público municipal de outro setor, quando necessário e relevante ao interesse público e desde de que de foram
razoável, para o desempenho das funções fiscalizatórias gerais do caput deste artigo.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

Foto: Gelson Bampi / Sistema Fiep

Umuarama - O desembargador-relator do Habeas
Corpus (HC) que pretende
a suspensão do toque de
recolher em Umuarama,
José Maurício Pinto de Almeida, proferiu decisão esclarecendo que a liminar
concedida refere-se apenas
ao artigo 2º do decreto municipal 082/2020 (alterado pelo
087/2020), que determina a
proibição da livre circulação
no horário entre as 22h e 5h.
Desta forma, a decisão
do desembargador impede
somente que a administração municipal imponha à
população o toque de recolher, consequentemente
reconhecendo que todas as
demais medidas restritivas
do restante do decreto permanecem válidas e podem
ser exigidas pelos fiscais do
município.
O decreto 082/2020 mantém a situação de emergência na Saúde Pública de
Umuarama, decretada em
20 de março em razão do
surto do novo coronavírus
(Covid-19), reforça os procedimentos e medidas de controle, prevenção e combate à

Vários setores da indústria do Paraná tiveram queda na demanda e alguns, como o do vestuário,
passaram a fabricar itens usados no combate à pandemia
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Veterinário fala sobre o consumo de carne
e a relação entre animais e o Covid-19
Umuarama - Após o
anúncio de um tigre infectado com Covid-19, doença
transmitida pelo coronavírus, alguns questionamentos surgem com relação
transmissão da doença e os
animais. Em primeiro momento o veterinário e professor universitário, Lucas
Lopes Rino, ressaltou que
neste momento a palavra
é cautela, pois não existe
um estudo conclusivo entre
animais de pequeno porte e
o Covid-19.
Segundo o professor,
a dinâmica da pandemia
mostra-se com a transmissão ocorrendo de pessoa para pessoa. Isso pelo
contato próximo com um
indivíduo infectado ou por
contágio indireto, ou seja,
por meio de superfícies
e objetos contaminados,
principalmente pela tosse
e espirro oriundo dos infectados.
“Devemos agir com prudência, adotar medidas de
higiene e ficar atentos às

orientações de órgãos oficiais, pois como o Covid-19
é uma virose recente, novas
constatações podem ser
obtidas”, ressaltou.
De acordo com o veterinário, o que se sabe até o
momento é que esse vírus
se propaga principalmente
de pessoa para pessoa e
aparentemente os animais
não são importantes na
transmissão da doença, ou
seja, não existe evidencia
que os animais transmitam
a doença para humanos.
“Pensando que temos
poucas certezas dessa enfermidade, o ideal é que
quem estiver doente pelo
Covid-19 fique em isolamento, inclusive dos animais.
Caso não seja possível,
entre em contato apenas
quando for imprescindível.
Higienize as mãos antes e
depois de entrar em contato
com os animais”, orienta.
ALIMENTOS
DE ORIGEM ANIMAL
Quanto à alimentação

com produtos de origem
animal, o pesquisador ressaltou que a ideia é a mesma, não há evidência desse
tipo de transmissão, mas
adotar hábitos de higiene
ao prepará-los é fundamental. “Além de optar sempre
por produtos de procedência atestada por órgão
de inspeção competente”,
disse.
NO CAMPO
Outro cuidado informado por Rino é a higiene
antes e depois de realizar
o trato com o animal no
campo. “A transmissão de
animal para nós, a principio, só se for por superfície,
como se fosse um objeto. A
pessoa contaminada espira
no animal e posteriormente
outra pessoa passa a mão
no pelo desse animal ela
pode ficar contaminada.
Como se fosse um objeto.
O vírus não replica neles e
eles não transmitem é como
se fosse uma superfície
suja”, explicou.

Em primeiro momento o veterinário e professor universitário, Lucas Lopes Rino, ressaltou
que neste momento a palavra é cautela

Pessoas recuperadas no Paraná têm de 9 a 84 anos de idade
Curitiba - O Paraná já
tem 199 pacientes recuperados da Covid-19. São 85
pessoas em Curitiba e 114
nos demais municípios,
praticamente um terço
dos 621 casos confirmados
no Estado. De acordo com
os dados atualizados da
Secretaria de Estado da
Saúde, a faixa etária dos
pacientes que não apresentam mais os sintomas
da doença vai dos nove aos
84 anos de idade.
Dos 114 pacientes recuperados no interior do
Estado, 18 têm 60 anos
ou mais. A faixa etária
com o maior número de
recuperados é a dos 30
aos 39 anos, com 33 pacientes. Também tiveram
melhoras quatro pessoas
entre nove e 19 anos, 20

Dos 114 pacientes recuperados no interior do Estado, 18
têm 60 anos ou mais

pacientes com idades que
variam dos 20 aos 29 anos,
22 pacientes entre 40 e 49
anos e 17 pessoas na faixa
etária dos 50 aos 59 anos.
São 61 mulheres (54%) e
53 homens (46%).

Em Curitiba, onde os
dados são compilados pela
Secretaria Municipal de
Saúde, a média de idade
dos recuperados é de 48
anos. São pessoas com
idades que vão dos 15 aos

81 anos.
São considerados recuperados aqueles pacientes que testaram positivo
para o novo coronavírus,
tiveram o diagnóstico
confirmado pelo Laboratório Central do Estado
ou por algum laboratório
credenciado, receberam
tratamento de acordo com
o quadro apresentado e
agora já não têm os sintomas da doença.
No Paraná, foram confirmados casos ou óbitos
em 74 municípios. As secretarias municipais e as
Regionais de Saúde do
Estado fazem o acompanhamento remoto diário
de cada paciente, o que
permite avaliar aqueles
que se recuperaram da
doença.

/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282
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Com 75 anos de sacerdócio, Frei Clemente
fala da Semana Santa e o isolamento social

Umuarama – Há 75 anos
atuando como sacerdote,
frei Clemente Vendramin,
96 anos, da Paróquia São
Francisco de Assis de
Umuarama, diz que nos
80 anos de vida religiosa
nunca passou por uma situação como a imposta pelo
coronavírus, com igrejas
fechadas para o público.
Mas com a sabedoria que os
anos lhe rendeu, o clérigo
busca outro olhar para
tudo o que vem ocorrendo
e acredita que a Semana
Santa da forma que ocorreu
fortaleceu os vínculos dos
cristãos com a fé.
Na igreja Matriz, em
Umuarama, frei Clemente
falou ao jornal Umuarama
que nem de longe presenciou algo parecido com a
situação em que a pandemia do coronavírus impôs
aos povos. “Nem que fosse
por uma semana vivi isso. É
absolutamente fora de tudo
que possa pensar e imaginar. Nunca pensei que no
fim da vida fosse vivenciar
uma coisa dessa. Imagina
a tristeza do povo que não
poder participar das celebrações da Semana Santa,
que é eixo da Igreja. Nós
imaginamos uma multidão
ao celebrar, mas vemos os
bancos vazios, não existe
a poesia. É pela fé que
estamos celebrando”, disse.
Apesar do isolamento
social, o frei ressaltou que
as celebrações até a Páscoa (hoje) foram e serão
feitas com todo capricho e

Frei Clemente falou ao jornal Umuarama que nem de longe presenciou algo parecido com
a situação em que a pandemia do coronavírus impôs aos povos

que os fiéis acompanhem
pelos meios de comunicação “O povo precisa estar
consciente de que a participação virtual na sua
residência diante de Deus é
uma participação real, pois
para Deus nada é virtual,
tudo é real” ressaltou.
FAMÍLIA
Mesmo com o distanciamento das pessoas e com as
igrejas vazias, Frei Clemen-

Sentimentos aflorados
Nesta caminhada de Jesus durante a Semana Santa, o cristão entra em um modo de
viver diferente, pois segundo Frei Clemente,
este é o período do ano que se vive mais forte
os sentimentos e a presença de Jesus “Ficamos
envolvido até emocionalmente com a vida e a
missão Jesus”, finalizou.

Dia de Conscientização da
Doença de Parkinson busca
quebrar tabus
Lembrado neste sábado (11), o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson trouxe o alerta a
respeito das dificuldades enfrentadas tanto no cotidiano
como durante o tratamento do indivíduo afetado. A doença se manifesta de diferentes maneiras nos pacientes, o
que dificulta o entendimento e suporte de familiares e
amigos, além de um diagnóstico seguro. O músico Ozzy
Osbourne, ex-vocalista da banda britânica Black Sabbath,
por exemplo, não apresenta os tremores popularmente
conhecidos e muito característicos.
Apesar de ser a segunda doença neurodegenerativa
mais frequente no mundo, ficando atrás apenas do
Alzheimer, suas principais características ainda são
desconhecidas por muitas pessoas. Entre elas estão
lentidão de movimentos; dificuldade para caminhar;
desequilíbrio; instabilidade postural; rigidez muscular;
dores musculares; perda progressiva das expressões
faciais; alterações na fala e na deglutição; problemas em
movimentos finos, como escrita; quadros depressivos e
tremores dos membros em repouso.
Diagnóstico
Para chegar ao diagnóstico da doença de Parkinson,
inicialmente é feita uma análise do histórico do paciente
e uma avaliação neurológica que observa pelo menos
três de quatro sinais: lentidão e redução dos movimentos,
rigidez nos membros, tremores e problemas de postura.
Exames de imagem, como a ressonância magnética e a
tomografia computadorizada, raramente são solicitados,
pois tipicamente não apresentam alterações.
Tratamento
O tratamento evolui de acordo com o quadro apresentado. Em todos os casos, porém, recomenda-se um
acompanhamento multidisciplinar. Isso significa que diferentes áreas de atuação, como a psicologia, fisioterapia e
fonoaudiologia, podem somar na reabilitação - tanto física
como mental - do indivíduo. O objetivo é não só conter a
progressão dos sintomas, mas devolver a capacidade
funcional e a autonomia.
“Algumas pessoas, porém, recebem a recomendação
de passar por procedimentos cirúrgicos. O mais eficiente
hoje é a neuroestimulação cerebral profunda, do inglês
Deep Brain Stimulation, feita com o implante de eletrodos
nas regiões do cérebro afetadas pela doença de Parkinson”, explica Correa.
O propósito do procedimento é modular estímulos em
pontos cerebrais específicos, o que consegue normalizar
ou reduzir bastante os tremores dos membros e a rigidez que limita a movimentação do paciente, sendo uma
técnica minimamente invasiva.

te Vendramin ressalta que
a situação favorece a vivência da família. “A família
que vive unida e reza unida,
nunca será desfeita. Além
disso, quando voltarmos
com as celebrações para
o público, o povo vai compreender a grandiosidade
do que não estava tendo,
valorizando muito mais o
que está tendo”, falou.
A SEMANA SANTA
No sentido da Semana Santa, Frei Clemente
ressaltou que a Páscoa de
Jesus é o eixo de toda liturgia da Igreja. “Na Semana
Santa temos quatro pontos
importantes a Quinta-feira
com a instituição da eucaristia e do sacerdócio. A
Sexta-feira Santa com a
Paixão e Morte de Jesus,
que representa o desfecho

da vida de Jesus neste mundo, com a morte na cruz.
Essa morte que desafia
nossa fé, pois como podia
Jesus acabar sua vida terrena dessa forma? Mas a
fé nos diz que ele escolheu
livremente: ‘Ninguém tira
a minha vida, mas eu a dou
por que quero’, foi a palavra
dele”, falou.
No sábado, com a morte
de Jesus, é um dia sem
celebração, sem nada, pois
representa o túmulo, disse
o Frei. “O corpo está morto
em um túmulo emprestado e
ficamos aguardando. O que
fazer no sábado? Levar nossa vida, mas na expectativa
do que vai acontecer um momento de reflexão interna. O
grande mistério se completa
com a ressurreição de Jesus
no domingo, a Páscoa do
Senhor” explicou.

Para o Frei Clemente Vendramin a situação de isolamento
favorece a vivência da família

CNBB e Cáritas Brasileira lançam Ação Solidária
Emergencial da Igreja no Brasil
A partir deste domingo,
12 de abril, domingo de
Páscoa, a Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) dá início a
Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil,
uma ação nacional que
tem como lema ‘É tempo
de cuidar’ para estimular
a solidariedade, a começar pela arrecadação de
alimentos, produtos de
higiene e limpeza. Além de
incentiva a ajuda material
às pessoas, também quer
promover o cuidado no
campo religioso, humano
e emocional. Assim, a
CNBB se une a diversas
campanhas e projetos de
solidariedade que já estão
em curso pelo país.
O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente
da CNBB, dom Walmor
Oliveira de Azevedo, destaca que neste momento
em que o país vive, a solidariedade é o selo de
autenticidade da vida dos
verdadeiros cristãos, o indispensável compromisso
cidadão, a tarefa primeira
dos governantes, a conversão dos ricos, a nova
compreensão para inaugurar o tempo novo que está
sendo exigido de todos, o
único novo caminho para a
paz e para o equilíbrio que
o planeta precisa urgentemente, a única prática
política, o novo jeito de ser
humanidade.
“Solidariedade é a pra-

Arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo

ça de encontro de todos,
iguais, para respeitar a
dignidade humana, superar
os vergonhosos cenários de
pobreza e exclusão, a trilha
única dos lúcidos e servidores em busca do reencontro
de uma ordem nova, social,
política e econômica, fazendo valer a vida como dom e
compromisso de cada um!
Seja solidário, é inteligente,
é desenvolvimento integral,
é o selo de autenticidade
da fé professada, é a nova
cidadania”, afirmou.
Por causa da pandemia
do novo coronavírus, grande
parcela da população brasileira, como as pessoas em
situação de rua, migrantes
e refugiados, as que vivem

em moradias precárias, além
dos desempregados e trabalhadores informais, que
neste momento têm suas
fontes de renda fortemente
afetadas, estão enfrentando
uma realidade de extrema
vulnerabilidade.
E é com espírito de fraternidade que a Ação Solidária
Emergencial da Igreja no
Brasil quer que se multipliquem os gestos solidários nas
comunidades, nos setores
da indústria e do comércio e
nas famílias para que essas
pessoas possam ser cuidadas
e que possam cuidas de suas
famílias.
A Cáritas Brasileira,
organismo da CNBB, está
atuando para orientar

arquidioceses, dioceses,
paróquias e comunidades
a respeito dos protocolos
de segurança para que as
doações sejam recebidas
e entregues de maneira
adequada às pessoas e famílias necessitadas, neste
momento de risco de contaminação pelo coronavírus.
A Ação Solidária Emergencial contará ainda com
uma mobilização nas redes
sociais com o slogan“É
tempo de cuidar”. Em sintonia com a proposta da
Campanha da Fraternidade
2020, a iniciativa mantém a
inspiração bíblica do evangelho de São Lucas 10, 3334: “Viu, sentiu compaixão
e cuidou dele”.
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Família pede orações e doação
de sangue para a jovem Rayana
Umuarama – A família de Rayana Campos,
27 anos, está mobilizada
nas redes sociais pedindo
orações pela saúde e recuperação da jovem que se
envolveu em um grave acidente entre uma motoneta
Honda Biz e um caminhão
de bebidas, no início da
tarde desta quinta-feira (9),
na rua Coelho Neto, junto a
ponte de acesso do Parque
Ibirapuera, em Umuarama.
Também pedem a doação de sangue junto ao
Hemonúcleo em nome da
jovem. A #todospelaray
já tem dezenas de compartilhamentos nas redes
sociais. Quem quiser doar
deve agendar um horário
junto ao Hemonúcleo local.
O telefone de contato é o
3621-8300. O horário de
atendimento é das 8 horas
às 11h30 e das 13 horas

às 15h30. Basta informar
no momento da doação
que é em nome de Rayana
Campos. Como o sangue é
para reposição do usado
pela jovem, todos os tipos
podem ser doados.
Desde sexta-feira (10)
circula nas redes sociais
um vídeo do irmão de Rayana, o pastor Renan Fonseca,
que pede orações em favor
da jovem. Ele relata que o
estado da irmã é grave e
luta contra uma hemorragia interna que precisa ser
estancada. “Temos uma
montanha para derrubar e
o nome dela é a hemorragia”, contou Renan.
Ele salientou que no
momento do acidente o caminhão passou por cima da
região pélvica de Rayana
e que ela terá que passar
ainda por muitos procedimentos cirúrgicos para se

recuperar totalmente.
O ACIDENTE
Um caminhão de bebidas e a motoneta onde
Rayana estava seguiam
pela mesma via na rua
Coelho Neto, junto a ponte
do Ibirapuera. Quando o
caminhão foi passar por
um quebra-molas teria tido
uma falha mecânica e ficado sem freio. O veículo desceu sem controle e atingiu
Rayana que seguia atrás,
em uma Honda Biz.
Um dos pneus do veículo
teria passado por cima da
região pélvica da jovem. A
moto ficou presa embaixo
de um dos pneus. Rayana foi
socorrida em estado grave
pelo Samu para o Hospital
Uopeccan e posteriormente
transferida para a Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)
do Hospital Cemil.

Rayana Campos ficou em estado grave e precisa de ajuda

PRE apreende 11 kg de maconha
com jovem de 19 anos na PR-323
Cianorte – A Polícia
Rodoviária Estadual
apreendeu 11,5 quilos
de maconha às 20h50
desta sexta-feira (10),
na PR-323, em Cianorte. A droga estava
com um jovem de 19
anos que viajava em
um ônibus que fazia
a linha Umuarama a
Campinas. O entorpecente estava junto
com o jovem, dentro
de uma mochila preta.
O rapaz foi preso em
flagrante por tráfico de
drogas e levado para
a delegacia da Polícia
Civil de Cianorte. (Foto
divulgação PRE)

Homem é preso após efetuar
disparos no meio da rua em Perobal
Umuarama – Um homem de 30 anos foi detido
após efetuar disparos
com uma arma de fogo no
meio da rua Guassatonga, na região central de
Perobal, segundo a Polícia Militar. A confusão foi
por volta das 23h40 desta
sexta-feira (10). O homem
foi conduzido para a dele-

gacia da Polícia Civil em
Umuarama. Uma pistola
Taurus PT 58 HC Plus calibre 380 foi apreendida.
Segundo a PM, uma
equipe da Polícia Militar
estava em patrulhamento quando escutou um
estampido de disparo
de arma de fogo vindo
de um veículo gol que

estava transitando. Foi
realizado a abordagem
ao veículo no qual havia
três homens que foram
identificados, durante
a busca no veículo foi
localizado uma pistola da
marca Taurus PT 58 HC
PLUS Cal.380 em seguida
foi dado voz de prisão
a E.J.A de 30 anos que

assumiu tanto a posse da
arma encontrada quanto
a realização do disparo
em via pública. No veículo
não havia irregularidades, foram orientados os
outros abordados e liberados, a equipe conduziu
o autor juntamente com
a arma apreendida até a
7ªSDP.

Idosa morre após
se envolver em
acidente próximo
a saída para
Xambrê
Umuarama – Uma mulher
de 75 anos, morreu nesta sexta-feira (10) após passar dois
dias internadas na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) do
hospital Norospar, em Umuarama. O velório acontece a
partir das 12h30 na capela do
Pax Primavera. O enterro ainda não tem horário definido,
mas será ainda neste sábado
(11), até as 17 horas.
Leonice Tomé se envolveu
em um acidente por volta das
11h30 desta quarta-feira (8),
entre uma motoneta Honda
Biz e uma caminhonete S-10,
no cruzamento das avenidas
Guanabara e Angelo Moreira
da Fonseca, próximo a Universidade Estadual de Maringá
(UEM) na saída de Xambrê.
Ela era passageira na Honda
Biz, que era conduzida pela
neta dela, uma mulher de 43
anos.
O acidente ocorreu quando
a caminhonete S-10 conduzida
por um homem de 76 anos, seguia pela avenida Guanabara
e cruzou a avenida Angelo
Moreira de Fonseca, atingindo
a motoneta. No local o condutor contou que o semáforo não
estaria funcionando e que não
viu a moto. As duas ocupantes
da motocicleta foram socorridas pelo Samu.

Foi baleado homem encontrado
em canavial em Nova Olímpia
Umuarama – Laudo preliminar do Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama
aponta que
Aílton Ferreira Vicente, de 36 anos, foi
morto a tiros. O corpo foi encontrado em
meio a um canavial
próximo a subestação Copel, em Nova
Olímpia, por volta
das 12 horas desta sexta-feira (10),
segundo a Polícia
Militar. O caso está
sendo investigado
pela Polícia Civil de
Cidade Gaúcha.
Segundo a Polícia
Militar, uma mulher
ligou informando so-

bre a existência de
um corpo na avenida
Perimetral, em meio
a um canavial, já na
área rural do Município. No local os policiais encontraram
o corpo envolto de
sangue na cabeça e
também na região do
tórax.
A princípio a vítima
teria ao menos duas
perfurações, uma no
peito e outra na boca.
O corpo foi levado ao
IML de Umuarama e
posteriormente liberado para familiares.
Aílton Vicente tinha
passagens por furto
e tráfico de drogas,
segundo a PM.

Adolescente leva tiro no pé e
vai parar no Pronto Atendimento
Umuarama – Um adolescente de 15 anos levou
um tiro no pé, durante a
tarde desta sexta-feira (10),
segundo a Polícia Militar.
Segundo a PM, a equipe foi acionada para ir
até o Pronto Atendimento
onde o adolescente estaria ferido com um disparo.
Durante conversa com o
adolescente, ele contou
à PM que estava em uma

propriedade rural juntamente com um amigo
próximo a uma represa,
quando ouviu um barulho
de disparo de arma de
fogo, e em seguida percebeu que havia sido atingindo pelo disparo, mas
não perceberam a presença de nenhum suspeito
no local. O fato ocorreu
na Estrada Mandaguaçu,
Zona Rural da cidade.

IPANDEMIA X RESPONSABILIDADE

Entenda quais as condutas podem ser consideradas crimes em tempo de Covid19
Umuarama – Em um
momento em que o mundo vive o isolamento social para tentar conter a
disseminação do coronavírus, transmissor do Covid19 e todos estão com
medo de chegar próximo
uns dos outros, é importante entendermos quais
as ações e atitudes que
podemos cometer e que
podem ser entendidas
como criminosas diante
a nossa legislação penal.
ALINHAMENTO
Para alinhar uma conduta uniforme, no dia 17
de março, os ministérios
da Justiça e Segurança

Pública e da Saúde publicaram portaria conjunta
que define, expressamente, as consequências legais – inclusive criminais
– para o descumprimento
das medidas tomadas
para prevenir a disseminação do coronavírus.
Exemplos de medidas que podem ser descumpridas: isolamento,
quarentena, realização
compulsória de exames,
restrição excepcional e
temporária de locomoção
interestadual e intermunicipal, entre outras
condutas.
Confira no quadro
abaixo as condutas e as
medidas:

Condutas e medidas
*Propagação de doença contagiosa
Artigo 268 do Código Penal: Infringir determinação
do poder público, destinada a impedir introdução ou
propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se
o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.

Condutas:

Não respeitar isolamento;
Não respeitar quarentena;
Não acatar determinação de realização compulsória de:
exames médicos;
testes laboratoriais;
coleta de amostras clínicas;
vacinação e outras medidas profiláticas; ou
tratamentos médicos específicos;
estudo ou investigação epidemiológica;
exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
Por ser considerado crime de menor potencial ofensivo, na prática será lavrado um Termo Circunstanciado
e uma multa para quem desrespeitar;

*Omissão de notificação de doença

Artigo 269 do Código Penal - Deixar o médico de
denunciar à autoridade pública doença cuja notificação
é compulsória: Pena - detenção, de seis meses a dois
anos, e multa

Conduta:

É obrigatória a notificação de casos suspeitos pelo
profissional de saúde.

*Perigo de contágio

Artigo 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem
moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de
produzir o contágio;
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Conduta:

São os casos onde a pessoa sabe ou suspeita de que
está com a doença e de forma deliberada e não toma as
providências necessárias para evitar que outras pessoas
possam ser contaminadas.
Não é necessário que outras pessoas peguem a doença. Basta serem expostas ao perigo.

Variedades
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Amigas

U

Quem convive nos bastidores do SBT conta que Larissa
Manoela e Sophia Valverde se tornaram amigas na vida
real. E sempre que possível se encontram para colocar o
papo em dia. Lembrando que elas trabalham juntas em
“As Aventuras de Poliana”, interpretando Mirela e Poliana,
respectivamente.

Religioso

Clássicos do cinema para alegrar a
quarentena

Dois clássicos do cinema dirigidos por Steven Spielberg vão animar o público na noite deste domingo, na
tela da Band. A sessão dupla começa às 19h30, na faixa
“Domingo no Cinema”, com a exibição de “Tubarão”.
Lançado há 45 anos, o longa-metragem foi sucesso
nos cinemas de todo o mundo e conquistou três estatuetas do Oscar. Na “Sessão Especial”, às 21h30, o
telespectador poderá acompanhar “E.T.: O Extraterrestre”, blockbuster de 1982 que continua emocionando
até hoje. Aclamado pela crítica, o filme ganhou quatro
das nove categorias em que foi indicado ao Oscar e
permaneceu durante 11 anos como a maior bilheteria
de todos os tempos.

Divulgando o trabalho e
entretendo

Com a recomendação de isolamento social, as artes migraram
por completo para a Internet,
com diversos artistas mostrando novos trabalhos, entretendo
e conscientizando o público à
distância. Um deles é o cantor
Nattan. Para entreter, informar,
dar suporte e conscientizar o
público que encara a quarentena,
ele criou um projeto para as suas
mídias sociais com conteúdos semanais abordando
com especialistas temas ligados às canções do seu
novo EP, “[é isso]”. O primeiro vídeo, uma entrevista
com a psicóloga Ana Detter, que discute os temas
relacionados ao primeiro single do EP, “O Mergulho”,
já está no insta do cantor. Já a segunda entrevista,
sobre seu mais recente single, “O Lamento”, parceria
com o rapper indígena Kunumí MC, entra nas mídias
de Nattan nesta terça-feira e trará uma entrevista
com a engenheira Lívia Medina abordando temas
como desmatamento e crimes ambientais.

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

zada na Av. Flórida nº4505, . Lote
nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.
Residência
vENdAS

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

Residência em alvenaria- Localizada na Av. São Paulo
nº5363, zona II, estado do Paraná. Com área total de
terreno 490m², e área construída de aprox. 212,07 m².
Contendo: sala de jantar, sala de estar, sala de tv, 1 suíte
com hidro e closet, 2 quartos. Área externa, contendo
lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e
bwc. Corretor Caetano
Residência

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

Residência- com área construída
de aprox. 225,00m², e área total de
terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de serviços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.
vENdAS

Residência

R$ 850.000,00
ZONA II

Residência em Alvenaria Semi
mobiliada – Localizada na ZONA
II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m².
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Corretor Caetano
vENdAS

Residência
vENdAS

R$750.000,00

Residência
R$ 680.000,00
vENdAS Residência em Alvenaria Semi mobiliada

– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da
Catedral).Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m²deáreaconstruída.Contendo:01suíte,03quartos,bwc
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e,
edícula,bwc,dispensa,canil,duaspiscinas.CorretorCaetano

R$450.000,00

Residência em Alvenaria- Localizada
na Rua Aquidaban, 4415, com área
construída de 140m², . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
bwc,cozinhaeáreadeserviço.CorretorOtávio.

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

ResidênciaemAlvenaria-comáreatotal
de aprox. 126m², e área de construção
de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no
Cond.Resid.BeloMonte.CorretorCaetano.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

Resid. com área total de aprox. 126m², e
áreadeconst.deaprox.60m²,contém03
quartos,sala,cozinha,bwcegaragem,localizadaRuaPalmira
Delmonico,Cond.Resid.BeloMonte.Corretor:Caetano.

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

Sobrado em Alvenaria, com área
total de aprox. 496m², sendo
305m² de área construída, Contendo Piso superior
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n°
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

Sobrado em alvenaria - Localizado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área
construída de aprox. 180m², contendo piso superior, 01 suíte máster, 01 suíte, piso térreo, cozinha
americana, sala de TV,01 lavado, Área de serviços
com dispensa, e 02 vagas de garagem. Casa em
alvenaria (ao lado), contendo: 01 quarto com ar, 01
bwc, sala, cozinha americana e 03 vagas de garagem sendo uma coberta. Corretor Otávio

Apartamentos
R$ 1.000.000,00
vENdAS Sobrado em alvenaria, localizado

no Parque Cidade Jardim. Parcelamento em até 100x direto com o proprietário.
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

R$ 500.000,00

Residênciaemalvenaria–Localizadano
Pq.dasGrevilhas,casanº249,comárea
aprox.deterrenode706,08m²eaprox.250m²deconstrução,
contendo03suítes,saladetv,cozinha,copa,áreadeserviços,
edículaegaragem.CorretorCaetano

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro

Sobrado – Residência em Alvenaria contendo
piso térreo - 01 sala de estar, 01 escritório, bwc
social com armários, cozinha, piso superior - 01
sala de tv com sacada, 01 suíte com e sacada, 02
quartos (sendo 01 com sacada) e bwc, fundos –
área de serviços, edícula com churrasqueira, bwc
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº 3569,
Zona II. CORRETOR – Otávio

Residência em Alvenaria – Av. São Paulo, 5186 –
Zona II. Terreno: 280,00 m² (8,00x35,00) área de
construção de aproximadamente 160m², sendo
03 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, BWC
Social lavanderia, área gourmet integrada a copa e
cozinha, aquecedor central elétrico, garagem para
02 carros. Casa Semi Mobiliada nos banheiros, em
02 suítes, cozinha e sala

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e
área total de terreno de aprox. 291,69m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e
áreadeserviços.LocalizadoáAvenidaDuquedeCaxias,n°5131,
da, Zona n° 04. Corretor Otávio

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

Uirapuru, apartamento
semi mobiliado n°11, com área
total de aprox. 325m², e área privativa de aprox.
268m². Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia,
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas.
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar,
n° 4585, Zona I. Corretor Caetano.

Apartamentos
R$ 580.000,00
vENdAS Edifício Pedra Branca, apartamento

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs:
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório
Ramos), Corretor Otávio .

Na verdade, desde sua
inauguração a Record
News não emplacou e a
notícia que está correndo
à boca pequena é que a
grade da emissora poderá
ser tomada totalmente pela
programação da Igreja Universal, injetando assim um
bom e significativo dinheiro
no canal. Esse boato é antigo e voltou a circular neste
momento de crise.

Os autores da série “Sob
Pressão” anunciaram que
a próxima temporada da
atração abordará um tema
bem atual: a pandemia de
coronavírus. Para lembrar
a série é baseada no livro
“Sob Pressão: A Rotina de
Guerra de Um Médico Brasileiro”, de Márcio Maranhão que ganhou adaptação
capitaneada por Renato
Fagundes e Jorge Furtado.

Um obstáculo poderá surgir, mas você
saberá como contorná-lo. Ótimo período representando a espiritualidade e
felicidade pessoal. O dia vai ser muito
generoso com você.

Você terá vantajosas e reais oportunidades. Favorável à solidariedade
e tudo o que fizer para ajudar ao
próximo. O período ainda poderá ser
aproveitado em recreação. Excelente
fluxo para o amor.

Não fique triste hoje. Mesmo não
podendo encontrar amigos e familiares neste Domingo de Páscoa, eles
estarão presentes em sua vida através
de pensamentos, orações e vibrações
positivas.

Influência benéfica de amigos para
você. Também terá ajuda de parentes
para elevar seu estado de espírito e
de inteligência. Sua predisposição
para conhecer novas amizades online
estará exaltada.

Você anda muito precipitado. Evite
o nervosismo, a ansiedade e a desconfiança em si mesmo. Essa fase
de preocupações não vai demorar a
passar. Dias melhores virão em breve.

Domingo de Páscoa tradicionalmente
é dia de reunir a família para um
almoço inesquecível. Mas este ano
por causa da quarentena não será
possível. Não se preocupe, logo você
poderá abraçá-los.

Bom dia para o amor e as relações familiares. Não se desfaça dos sonhos,
persista para conseguir o que você
mais deseja em sua vida. Seja muito
feliz e não desista nunca!

Suas boas qualidades e habilidades
influenciarão de maneira benéfica,
pessoas importantes para você. O
trabalho e o amor estão em bom
aspecto. Aproveite as boas oportunidades da vida.

Benéfico para amizades. Boas chances de receber uma notícia que lhe
traga muita alegria. Obterá favor
de pessoas de boa intenção. Saiba
agradecê-las.

Haverá melhoria no campo amoroso
e familiar, se for mais atencioso. Use
seus intuitos de maneira construtiva.
Seja muito feliz e não deixe pessoas
pessimistas te influenciar.

Período propício para contatar aquele
amigo que há muito não conversa. Os
assuntos de ordem espiritual, intelectual, e amorosa estão beneficiados.
Sucesso na profissão e destaque
pessoal.

Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

Apartamentos
R$ 380.000,00
vENdAS Ed. Burle Marx - contém 01 suíte,

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

02 quartos, Cozinha, Sala de estar/
jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636,
Zona III. Corretor: Caetano.

Apartamentos
R$ 330.000,00
vENdAS Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01

suíte, 01 quarto, sala, cozinha planejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

Apartamentos
R$ 260.000,00
vENdAS Edifício Green Park - Apartamen-

to n° 33, Bloco A, com área total
aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localizado na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

Apartamentos
R$ 200.000,00
vENdAS Ed. Porto Madero. Pronto para

morar, entrada de 30% direto com
o proprietário, parcelamento em até 100x, com
CUB + poupança. Corretor: Caetano

Apartamentos
R$ 190.000,00
vENdAS Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-

tém 03 quartos, sala, cozinha, área
de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Catarina, nº 3740, Jd. dos Príncipes. Corretor: Caetano.

Apartamentos
R$ 180.000,00
vENdAS Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar,

contendo 02 quartos, sala (com
sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
R$ 1.300.000,00
vENdAS Terreno Comercial- Localizado na

Localizadonocondomínioresidencial
Ecovile, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio
Terreno- Lote 20, quadra 02,
com área total de 364m², sendo 14m x 26m.
Localizado Condomínio residencial portal
das águas. Corretor Caetano .

Terrenos:

Terrenos:
R$ 160.000,00
vENdAS Terreno – Lote de terra nº 01, quadra
nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano
BARRACÃO
LOCAÇÃO

calizado á Avenida Duque de
Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

R$ 850,00 + seguro
Residencias
em
madeira,
LOCAÇÃO Residência

contendo 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo.
+ 01 Residencia em alvenaria contendo 01
quarto, sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua
Sebastião Canedo Gomes n° 2365, Zona VII
(Próximo á Fegatti Moveis). Corretor Caetano.

Sobrados

Terreno comercial - com área
total de aprox. 1.300,8m²,
localizado no Parque Ônix. Com possibilidade de
parcelamento em até 60 vezes com correção

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

TerrenoLocalizado
no
Condomínio Residencial Portal
das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

Terreno- lote de terra sob nº 07,
da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal
Garden. Corretor Caetano.
Terreno- Localizado no Parque
Residencial Interlagos, com área total aprox.mada
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11,
terreno de esquina, em frente ao Condomínio
Europark, Corretor Caetano .

R$ 1.200,00 + seguro

Sobrado contendo piso superior:
03 suites. Piso térreo: sala, cozinha,copa, bwc e área de serviços,

Sobrados

R$ 1.200,00 + seguro

Ed. Solar das Palmeiras II - Apto
802, com área total de 126,00 m²,
e área privativa de aproximadamente 90,00 m²,
contendo 01 suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha,
área de serviços, sendo todos os quartos, sala e
corredor em piso laminado, e BWC, cozinha e
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas de
garagem

LOCAÇÃO

Sobrados

V
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I
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ATENÇÃO
Quer comprar ou alugar imóvel em Balneário
Camboriú-SC ?
Entre em contato conosco:
Solicite uma visita e mais
informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102
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N

A

E

N

S

E

UNIPAR
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Especialização em Análises
Clínicas e Toxicológicas
Objetivo do curso é promover ampliação do
ensino teórico atrelado a atividades práticas e
ao incentivo à pesquisa
Em plena campanha, o setor de pós-graduação
lato sensu da Universidade Paranaense – Unipar
está oferecendo para este ano mais de 100 cursos
de especialização. Entre eles estão vários na área da
saúde, como o de Análises Clínicas e Toxicológicas,
ofertado na Unidade de Umuarama.
A meta desta especialização é proporcionar aos
profissionais de análises clínicas o aprofundamento de
seus conhecimentos para imprimir mais competência
no exercício da profissão, relacionando práticas às
teorias e à pesquisa. Tanto que a matriz curricular foi
elaborada para instigar o pós-graduando também a
pesquisar, a buscar mais saber fora da sala de aula.
Oferecido a profissionais graduados em Farmácia,
Farmácia Generalista, Biomedicina e Ciências
Biológicas, conta com um corpo docente altamente
capacitado, formado na sua maioria [mais de 80%]
por mestres e doutores.
O início das aulas está previsto para abril e serão
ministradas em regime mensal, às sextas e aos
sábados, com carga horária de 360 horas.

Programa de Fidelização
Outro diferencial da pós-graduação da Unipar
é o programa de fidelização, um investimento
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os
formandos a prosseguir os estudos, concedendo
descontos na mensalidade.
Saiba mais no site www.unipar.br

Apartamentos R$ 1.000,00

Salões Comercial

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

Ed. Villagio di Roma - apto 202
- B2 – 01 Suíte, 02 quartos, sala
com sacada e churrasqueira, cozinha, bwc social,
área de serviços e 02 vagas na garagem. * apartamento de frente para rua, com sol da manhã *
Condomínio com salão de festa, piscina, playground e quadra de esportes.

R$ 8.000,00 + seguro

localizado na Av. Apucarana nº
3640, econtendo 09 salas, sendo
algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor
Caetano.

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

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

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

Edifício Residencial Villagio Di
Roma - apartamento 704, bloco 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585,
Jardim dos Príncipes. Contendo: 01 Suíte, 02
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia,
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Edifício Ouro Verde 1 Apartamento nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio

LOCAÇÃO

Apartamentos R$650,00 + Cond.

Edifício Porto Seguro – Apto 21 Contendo
03 Quartos, Sala,
Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

Edifício Los Angeles – Apto 201 Contendo
03 Quartos, Sala,
Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem

LOCAÇÃO

Apartamentos R$500,00 + Cond.

+ Cond – Edifício Vitória Régia –
Apto 301 – Contendo 01 Quarto,
Sala, Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

QUITINETE PARA HOMENS
e MULHERES. centro, quarto,
banheiro, coz., quitinete mobiliada. Rua Ministro
Oliveira Salazar, 4826, Fundos do Escritório
Esquema. (Incluso água e luz). Contato: 3056-3322.

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

- 7.500,00 Sala Comercial, de aprox.
500,00m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4360 -Umuarama – PR
Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

Salão Comercial- Localizado
na Avenida Flórida, esquina
com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área
construída de aprox. 300m², ponto comercial
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Rua Ministro Oliveira Salazar,
4966 – Piso Superior/Sobreloja.
Salão aprox. 250m² de área const., recepção,
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

EM CONSTRUÇÃO Localizada na Rua Nicanor dos Santos
Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.200,00 + seguro

Sala Comercial – Localizada
no
Centro
Médico
Higienópolis, sala nº 101, 1º andar, com
área total de aprox. 98m², contendo 03
bwc, sendo um para deficiente físico e 01
vaga de garagem. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

Ed. Ravel Tower, 1° Andar, Última
Sala. Sala N° 31, com aprox.
131m2. Localizada na Avenida Maringá. Sala
Contem Recepção e 3 Salas, uma das salas tem
uma cozinha

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

Ed. Liberty - apto 802 - 01 Suíte
com armário planejado, sala com
painel para tv, sacada, cozinha com móveis planejados e cooktop, bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com playground,
academia e sauna.

LOCAÇÃO

E

NOTÍCIAS DA

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

Residencias
R$ 1.450,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- Lo-

Terrenos:
R$ 1.200.000,00
vENdAS - Terreno localizado na rua Santa

R$ 975.600,00

R$ 2.500,00 + seguro

Barracão Comercial- Terreno com área total de aprox.
490m², contendo um barracão com área construída
de aprox. 250m². Localizado na Rua Doutor Camargo (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Terrenos:
vENdAS

R$ 225.000,00

vENdAS Terreno – Localizado no Residencial
Royal Garden Lote n° 16, Quadra
n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano.

Av. Angelo Moreira da Fonseca
(quase em frente ao CISA) Lote J/K-1 1,228m²,
sendo frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

Barbara (Antiga rua Abraão Viotto
) Jardim Vila Romana, na cidade de Umuarama
-PR com área total de 959 m², sendo 17,13 X 56

I

Realidade

Aprenda a ver as coisas como elas
realmente são, e livre-se dos medos
em favor de uma vida espiritual mais
equilibrada. Aprimore sua capacidade
de liderança.

1103, 11º Andar, contendo 01
suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.

N

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panificadora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída
de aprox. 900m². Corretor Caetano
Salões Comercial
LOCAÇÃO
ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

R$13.000,00 + seguro

Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo
do Cemil, com área construída aprox.mada
de 300m², todo reformado, pronto para
alugar. Contém várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais
dependências. Corretor Caetano.
R$3.000,00 + seguro

Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de
construção, contendo: 02 salas com bwc cada
uma. Corretor Caetano.

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

Sala
Comercial
–
EM
CONSTRUÇÃO
Localizada
na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m².
Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

Sala Comercial – Gazebo,
localizado
na
Rua
Desembargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um
bwc e uma pia. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.000,00 (cada) + seguro

LOCAÇÃO

Sala 03 e 05 comercial Alvorada, Rua
Governador Ney Braga, 5040, cada uma
contém coz. Bwc. Área total: 60m². Prox.
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.

A8
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IPARANÁ

Novas leis aceleram resposta do
Estado contra a pandemia do coronavírus
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior
sancionou nesta semana a
lei que institui a manutenção dos contratos com as
empresas terceirizadas,
desde que mantenham
os vínculos com os trabalhadores. Também foi
sancionada a lei que amplia a utilização dos recursos do Fundo Estadual
de Combate à Pobreza
e aumenta para 10% o
limite de recursos do Orçamento que poderão ser
remanejados livremente.
Elas foram publicadas em
Diário Oficial.
A primeira lei
(20.170/2020) autoriza
a administração pública (direta e indireta) a
manter a integralidade
dos contratos administrativos com empresas
terceirizadas de limpeza,
segurança ou de outros
ramos, inclusive quanto
à periodicidade de pagamentos. Ela também autoriza teletrabalho para
pessoas do grupo de risco
ou dispensa remunerada
das atividades enquanto
durar a emergência nacional ocasionada pelo
coronavírus.
Para que sejam mantidos os pagamentos, a
empresa fica obrigada a
comprovar, mensalmente,
a manutenção do vínculo
de trabalho do pessoal
que realiza os serviços
na administração pública
e, até quinze dias após a
liquidação de cada fatura,

a pandemia do novo coronavírus. Pelo texto, terão
tramitação prioritária e
simplificada perante os
órgãos licenciadores da
administração pública
estadual os processos
relativos a instalações
médicas temporárias e
estabelecimentos declaradamente destinados
ao enfrentamento da Covid-19.
Enquadram-se nessas
categorias hospitais e
ambulatórios instalados
em estruturas provisórias
ou alocados em edificações projetadas para
outros fins, e atividades
ou estabelecimentos de
caráter móvel instalados em locais destinados
originalmente a outros
objetivos. Para a segunda
modalidade o decreto prevê uma autodeclaração do
idealizador. O documento
estará sujeito a sanções
legais em caso de falsidade.
Medidas do governador Ratinho Jr mantém a situação sob controle no Paraná

demonstrar que pagou os
salários de seus empregados, sob pena de suspensão dos pagamentos
futuros e obrigação de
devolução dos valores.
A outra lei (20.171/2020)
autoriza o Estado a remanejar livremente 10% dos
recursos do Orçamento estimado para o ano
sem a necessidade de
autorização do Poder Legislativo. O limite era de
4%. Essa medida permite

atendimento mais célere
das questões prioritárias
de saúde pública.
A mesma lei também
alterou as possibilidade
de destinação dos recursos do Fundo Estadual
de Combate à Pobreza do
Paraná, com possibilidade
de uso para situações
de calamidade pública e
pagamento da advocacia dativa. O Governo do
Estado se comprometeu
a encaminhar para as co-

missões de Orçamento e
de Direitos Humanos e da
Cidadania da Assembleia
Legislativa o informe do
montante utilizado nas
ações emergenciais.
D E C R E T O A J U DA
HOSPITAIS
Ratinho Junior assinou um decreto na última quarta-feira (8) que
agiliza a concessão de
licenças e alvarás a unidades hospitalares temporárias enquanto durar

EXIGÊNCIAS
Esses estabelecimentos deverão ser dotados,
pelo menos, de iluminação de emergência, saídas de emergência, sinalização de emergência
e sistema de proteção por extintores, conforme
a legislação específica (Decreto 11.868/2018).
A primeira fiscalização do Corpo de Bombeiros nos estabelecimentos ambulatoriais ou
hospitais terá caráter apenas orientativo. Os
órgãos licenciadores da administração pública
estadual, no âmbito de suas competências, deverão normatizar nos próximos dias os ritos e
requisitos simplificados de segurança sanitária,
ambiental e prevenção e combate a incêndio.

Por prevenção contra Covid-19, competições esportivas continuam paradas em Umuarama
Por conta das ações de
enfrentamento da pandemia de coronavírus, todas
as competições esportivas
oficiais do Paraná estão
suspensas e sem data prevista de retorno, por determinação do governo do
Estado. Da mesma forma,
a Secretaria de Estado
da Saúde determinou aos
municípios o cumprimento
das medidas preventivas e
a paralisação das atividades que gerem aglomerações ou contato entre os
participantes.
Engajada neste esforço,
e também atendendo aos
decretos de situação de
emergência e medidas de
prevenção e controle da
infecção humana pelo novo
coronavírus, a Secretaria
Municipal de Esporte e
Lazer (Smel) suspendeu
todas as competições e
eventos esportivos em curso no município.
“Estávamos com campeonatos importantes em
andamento, como o Citadino de Futsal de Salão

(chaves Prata e Ouro),
campeonatos de futebol de
crianças e adultos (como o
sub-11, já na fase semifinal). Mas agora está tudo
parado, e sem previsão
de retorno”, informou o
coordenador de eventos
comunitários da Smel, Ednei Custódio da Silva. Ele
disse que tem mantido
contato com os dirigentes
das equipes e informado
sobre a situação, “porém
neste momento ainda não
temos a informação que
todo mundo quer saber,
que é quando voltam as
rodadas”, disse.
Enquanto isso, a Prefeitura segue com as obras
de reforma e adequações
no Ginásio de Esportes
Professor Amário Vieira
da Costa. A estrutura faz
parte do plano de contingência do município para
enfrentamento do coronavírus e pode ser utilizada
para atendimentos na área
de saúde, conforme a demanda do setor.
Quando a pandemia

estiver controlada, estando o ginásio de esportes
concluído, a Smel retomará
as competições como todo
o fôlego. “Teremos os dois
ginásios reformados e as
demais praças esportivas
de Umuarama liberadas
para as atividades. Nossa
intenção é finalizar todo o
calendário esportivo – ou,
pelo menos, uns 80% dele
– ainda este ano. Pode ser
que alguma coisa fique
para depois”, apontou Ednei.
O diretor de Esporte
e Lazer, Jeferson Ferreira, disse que o município
valoriza as equipes, o investimento que cada uma
delas fez em atletas, a
divulgação e também as
parcerias para premiação
nas competições – que
incluem um carro 0 km e
uma moto, além de prêmios
em dinheiro.
“Nas duas categorias,
o Citadino de Umuarama
reúne 46 equipes – 16 na
Chave Ouro e 30 na Prata
– e movimenta um grande

Praças esportivas continuam fechadas e algumas em obras em Umuarama

público durante as rodadas. Temos de obedecer as
determinações e cuidados

por conta do coronavírus,
mas depois voltaremos
com tudo para finalizar

essas competições, que
estão entre as maiores do
Estado”, completou.
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IMPERDÍVEL

OPORTUNIDADE

RESIDÊNCIA À VENDA

APARTAMENTO À VENDA
VILLAGIO DI ROMA

 
Localizado na Av. Valdomiro Frederico em frente
a Uopeccan, com ótima topograﬁa.
 Qda 3, Lote 6 - 327m²
 Qda 3, Lote 7 - 327m²
 
Atrás da Havan. Ótima localização.
 Lote 11/12-B, Quadra 22 - 133,40m²
(6,67x20,00)
 Lote 29/30-A, Quadra 10 - 133,40m²
(6,67x20,00)

ED. PALLADIUM - COBERTURA
Com 310m², localizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/jantar,
cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e
02 dormitórios, BWC social, todos mobiliados. Piso Superior: ampla suíte, salão
de festas/ jogos, cozinha/churrasqueira,
terraço descoberto com pergolado e deck
em madeira. Localização privilegiada, no
Centro da cidade. Grande oportunidade
para adquirir sua moradia com conforto e
soﬁsticação. Para mais informações, ligue
e agende uma visita.

Localizada na Av. Rotary, 2468, em
frente à AABB, próxima a supermercados e Faculdade Unipar - Terreno
com 364,47m², área construída de
185,96m², sendo 01 suíte, 02 quartos
amplos, sala de estar/jantar e cozinha
integrados, BWC social, garagem para
02 carros, edícula com churrasqueira,
pia e lavandeira. Em fase de reforma
total. Conheça o projeto!

OPORTUNIDADE ÚNICA!

Localizado na Rua Santa Catarina,
3585 - Apartamento 404, Bloco 1, SEMIMOBILIADO, com 01 Suíte, 02 quartos,
BWC Social, Sala, Sala de Jantar, Cozinha,
Saca com churrasqueira e *2 VAGAS DE
GARAGEM*. Ótima oportunidade para
adquirir o seu apartamento.

PONTO COMERCIAL

PREÇO
IMPERDÍVEL!




PRONTA PARA MORAR
RESIDÊNCIA À VENDA

PREÇO
IMPERDÍVEL!

RESIDÊNCIA À VENDA

WHATSAPP (44)99172-6911

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
 

Localizada na Av. Duque de Caxias, à 200m
do Supermercado Cidade Canção e Centro
Cívico (área nobre). Terreno com 547,50m²,
área construída com aprox. 275m², sendo
01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suite,
sala, escritório, cozinha, sala de jantar,
ampla espaço gourmet com churrasqueira
e lavabo, piscina, depósito, lavanderia e
garagem para 04 veículos. Em construção.
Conheça o moderno projeto arquitetônico.
CONSULTE PELO

WHATSAPP (44)99172-6911

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226,
Jardim Atlântico, próx. Alto São Francisco. Terreno com 240,00m². Casa nova, em
alvenaria com 130m², contendo 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha,
espaço gourmet c/ churrasqueira, área de
serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada, pronta para morar.

TERRENOS

ÓTIMO PREÇO!

JD. TRIANON
Defronte ao Trevo para Maria Helena.
R$ 300.700 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 509.248 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 487.760 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.

Terrenos Comerciais - Defronte a Rua Marginal

PARA MORAR OU INVESTIR,
ÓTIMO VALOR P/ LOCAÇÃO!

Jardim Alphavile à 200m da Escola
CMEI São Francisco de Assis - Terreno
com 252m², sendo 150m² de construção, totalmente reformada, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala de estar e
cozinha integrados, BWC social, edícula com churrasqueira e lavandeira
coberta.

INTERLAGOS
R$ 784.512 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área total de 653,76m² (13,62x48,00).
Região de alta valorização e ótima localização.
Defronte a Nova Rodoviária.

R$ 53.000 - Qda 29-B, Lote 2/3-A - 160m²
R$ 59.400 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²

ÁREA NOBRE
Sala interna - Pavimento Térreo, com
área total de 64,8m², localizada na Av.
Paraná em frente à praça Miguel Rossafa. Rentabilize com aluguel - SALA JÁ
LOCADA. Ótimo ponto comercial.
CONSULTE VALOR PELO

 
R$492.488 - Lotes 1-2-3-A, Quadra nº 13,
com 615,61 m², confrontando-se com a Rodovia que liga Maria Helena a Umuarama.

  
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topograﬁa.
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-4 - 162m²
48X

PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²
PQ. FIRENZE
Localizado ao lado do Hospital Veterinário. Excelente topograﬁa.
R$ 87.700 - Qda 13, Lote 6/7 - A - 250,57m²
R$ 87.700 - Qda 13, Lote 6/7 - B - 250,57m²
R$ 80.000 - Qda 05, Lote 3-A - 177,95m²
R$ 102.600 - Qda 05, Lote 3-C - 228m²
R$ 136.800 - Qda 05, Lote 3-B - 303,95m²

B1
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INVESTIDOR
COMPRE IMÓVEL
INVESTIDOR

GARANTA A VALORIZAÇÃO
DO SEU DINHEIRO
SAIA DA APLICAÇÃO
FINANCEIRA
Baixíssima Rentabilidade
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA,
terreno com 1.100,00m², ideal para estacionamento
de veículos, depósito de materias de contrução e
outros.
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL
HIGIENÓPOLIS
R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo Sala 03, com Aproximadamente 292,79m², com 03
vagas de garagem privativas cobertas.
R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109,
com Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com
vista para Av. Valdomiro Frederico.
R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214,
com Aproximadamente 88,50m² - 2º Andar, Sol da
Manhã.
R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310,
com Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol
da Manhã.
ESPAÇO NA
TORRE ED. BURLE MARX
R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV - ED.
BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.
ESPAÇO NA
TORRE ED. RENOIR
R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV
- ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de
Bombeiros.
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CHEVROL
CHEVROLET
ET

LEILÃO DE VEÍCULOS
LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 UMBARÁ. CURITIBA/PR.

300 VEÍCULOS

15/04

AUTOMÓVEIS
QUARTA
APROXIMADAMENTE UTILITÁRIOS
MOTOS
SOMENTE ONLINE CAMINHÕES
VISITAÇÃO APENAS
HORAS
E SUCATAS
TERÇA-FEIRA 14/04
www.favaretoleiloes.com.br OU 41-3111-9111
DAS 9H00 ÀS 17H30
RELAÇÃO, FOTOS DOS VEÍCULOS A PARTIR DE 14/04

10:00

B2

CAPTIVA SPORT
08/08 3.6 V6
4X4, Automática. R$
35.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ
16/17
Branco, completo. 40.000kM.
R$ 82.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ
18/18
Branco, completo, 40.000Km.
R$ 83.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 DUPLA LTZ
2018/2018

Preto, flex, 4x4, 18.000kM.
R$ 110.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA GLS
2001
Bordo, completo. R$
13.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

FIATFIAT
UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$
15.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO ELETRONIC
94 1.0 94/95
Cinza, quatro portas,
com ar condicionado.
R$ 7.300,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FORD
FORD
MONDEO CLX
97/97

Carros

ano

cor		opcionais		 valor

COBALT 1.4 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO	r$ 37.900,00

cruze sport6 1.8 LT

13/14

BRANCO	completo, aut, COURO	r$ 48.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO

17/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO, TS	

R$ 84.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT

14/14

PRATA

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 48.900,00

cruze sedan lt turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 74.900,00

cruze sedan lt turbo	

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 76.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 76.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	

16/17	prata	

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 84.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

18/19	branco	completo, aut, couro	r$ 89.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FORD KA 1.0 SE

19/20

PRETO

COMPLETO

R$ 41.900,00

harley davidson v-rod 1.250cc	 13/13	preto	competo	r$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX

13/14

malibu ltz	

13/13	branco	completo, aut, couro	r$ 63.900,00

onix 1.4 act

16/17	preto	completo	r$ 57.900,00

onix 1.4 ltz	

16/16	branco	completo	r$ 43.900,00

COROLLA ALTIS
10/11

onix 1.4 ltz at	

18/19	prata	completo, aut, couro	r$ 59.900,00

Prata, completo. R$
44.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

prisma 1.0 lt	

14/15	branco	completo	r$ 35.900,00

prisma 1.4 LT

18/19	prata	completo	r$ 51.900,00

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

PRISMA 1.4 LTZ AT.

16/17	vermelho	

GOL G4 1.0
13/13

s10 2.5 lt flex 4x2

17/18	branco	completo, aut	r$ 94.900,00

spin 1.8 act at	

17/18	prata	completo, aut	r$ 59.900,00

toyota sw4 srv 4x4

13/13	prata	completo, aut, couro	r$ 124.900,00

tracker 1.8 lt AT

15/16	prata	completo, aut	r$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

Prata, completo, 04 portas,
R$ 7.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

Cinza, 04 portas, ar, direção,
trava. Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

GOL 1.6 99/99
04 portas, verde, completo,
ar, direção, vidro. R$
13.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PRATA

PRATA

COMPLETO

COMPLETO, AUT

COMPLETO, AUT, TS	

R$ 37.900,00

R$ 53.900,00

R$ 62.900.00

GOL 1.6
99/99
Verde, completo, ar,
direção. R$ 13.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

GOL 1.6 RALLY
15/15
Branco, completo, 04
portas. R$ 40.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

GOL TREND
2008

1.0, Básico, preto. R$
15.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44) 9
8427-7232 / 9 9766-0544.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado localizado na
Rua Irineu Fernando de
Oliveira, n° 2343, Parque
Vitória Regia, Umuarama/
PR. Contendo 180m² de
área construída, 220m²
de área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, 1quarto

adicional, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
despensa, área de serviço,
cozinha planejada, academia,
churrasqueira, espaço
gourmet com ambiente
fechado, piscina, ar
condicionado, moveis
planejados e garagem.
Valor R$ 560.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado localizado na Rua
Thelmo Galvão Moreira,
n° 2436, Jardim Laguna,
Umuarama/PR. Contendo
153m² de área construída
e 200m² de área total,
possuindo 1 suíte, 2

quartos, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
cozinha, área de serviço,
churrasqueira, piscina
e 2 vagas de garagem.
Valor R$ 590.000,00, para
pagamentos a vista R$
550.000,00! Interessados
tratar pelos telefones
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na
Avenida Olinda, Jardim
Yoshii, Umuarama/PR.
Contendo 100m² de área
construída, 195.96m² de
área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, banheiro
social, sala, cozinha e 2
vagas de garagem. Valor
R$ 330.000,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na Rua
Mimosa, n° 2920, Jardim
Tangará, Umuarama/PR.
Contendo 142.50m² de
área construída, 182.32m²
área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, banheiro
social, sala de TV, sala
de estar, cozinha, área de
serviço, hall, e 2 vagas de
garagem. Valor R$380.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente Residência de
alto padrão, localizada no
condomínio
Paysage
Essenza, próximo ao
Palladium Shopping de
Umuarama/PR. Contendo
148m² de área construída,
252m² de área total,
possuindo 3 suítes, banheiro
social, sala, cozinha com
churrasqueira, lavanderia
e 2 vagas de garagem.
O condomínio possui
piscina, playground, quadra
poliesportiva, academia,
salão de festa e portaria

24hs. Valor R$ 680.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa de alvenaria, construção
antiga, localizada na Rua
Nicanor dos Santos
Silva, n° 4964, Zona I,
Umuarama/PR. Sendo
576.30m² de área total.
Valor R$ 360.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na Rua
Djean Garcia de Lima, n°
4131, Parque Residencial
Metropolitano, Umuarama/
PR. Contendo 110m² de
área construída, 245m²
área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, banheiro
social, sala de TV, sala,
área de serviço, cozinha e
garagem. Valor R$380.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara localizada em Porto
Camargo, com vista para
o Rio Paraná. Com área
de 2.000m² com matricula
individualizada de 1.396m²,
contendo uma casa de
Madeira (perfeita) com área
de aproximadamente de
80m² sendo 01 Suíte, 01
Quarto, cozinha, despensa e
varanda, todos os ambientes
amplos. (construção perfeita)
Quiosque com churrasqueira,
despensa e lavado. Pomar
e Piscina, casa mobiliada
e com ar condicionado.
Valor
R$400.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ALUGA-SE. Sala comercial
ALUGA-SE. Sala comercial n. 5
da Galeria Bonaparte, com área
total de 34,07 metros quadrados,
situado na Rua Desembargador
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50
metros do Fórum, com uma vaga
de garagem, sem condomínio. Valor: R$ 900,00. Maiores informações: 3624-1412.

Classificados

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

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total,
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de serviço,
dispensa, churrasqueira, mobiliado e 2 vagas de
garagem. Localizado na Avenida Brasil, n° 4547,
Zona I, Umuarama/PR. R$ 760.000,00.
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras ,
contendo 119m² de área total, 84m² de área privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis planejados ,
1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala, área de serviço,
cozinha com bancada e moveis planejados e 1
vaga de garagem . Localizado na Rua José Dias
Lopes, n° 4504, apto n° 1002, Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. R$ 365.000,00
Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 750.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado com área construída 281.51m², área total do terreno 280m², contendo 1 suíte máster com hidromassagem, 2
quartos, banheiro social, lavabo, sala de jantar, sala de estar,
cozinha com moveis planejados, copa e espaço gourmet
com churrasqueira, dispensa, área de serviço, mezanino,
piscina e 2 vagas de garagem, localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama/PR. R$ 1.200.000,00

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada e
eletricidade própria, pastagem reformada em março deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.

Sobrado com área construída de 153m², área total
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, banheiro social, sala, cozinha, garagem, área de lazer
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Moreira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR. Valor
R$ 580.000,00. Promoção para Pagamentos A
Vista R$550.000,00.

Chácara com área de 3 hectares , contendo casa nova
de 100m², eletricidade própria, água encanada, dividida
em piquetes com cerca de choque, possuindo pomar
jovem com grande variedade de frutas (manga, laranja,
pitanga, pera, pêssego, amora, ameixa vermelha) terreno
plano localizada a 4 km do asfalto na Estrada Serra dos
Dourados, n° 215, Umuarama/PR. R$ 350.000,00

Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n° 2343,
Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart, na cidade
de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.

Chácara com área total de 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.

Paysage Essenza
Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira,
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para
vários veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído
piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala,
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

Parque Residencial Montreal
Está localizado próximo a fabrica de sorvetes Guri, o acesso
está sendo duplicado valorizando toda a região, casas a serem
construídas a partir de 50m² em terrenos que possibilidade
de ampliação e se enquadrando no programa Minha Casa
Minha Vida, a entrada podewww.ILUSTRADO.com.br
ser parcela. A primeira fase foi um
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas,
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte,
02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou
digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
Jardim Yoshii
alto padrão. O condomínio clube conta com completa inPossui uma localização privilegiada de alta valorização fraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
festas16com
churrasqueira,
playgroud, sala
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
e 17
de Fevereirobrinquedoteca,
de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser de jogos,
paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.
a construtora.

B5

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO - R.
PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.
br

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

R$ 185.000,00 – PROX. IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVADOR
RODRIGUES DOS SANTOS, 1102 – JD. IPÊ - À. Ter. 150,27 m², À. Constr. Aprox.
74,00 m² - Suíte, 02 qts, Sala, Coz., Bwc soc., área de serviço e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1117 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00
m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Total.
126,00m². Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz planejada., A.
serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet
c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595
– JD CANADA – À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50 m² - Imóvel com residência
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER,
1742 – PARQUE BANDEIRANTES – À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32 m² Imóvel contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ, 3325 – ZONA 01
- Const. Aprox. 314,50 m², Ter. Aprox. 380,00 - Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área
de lazer, 1º Pvto: Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º Pvto: Quarto, suíte master com closet e banheira, bwc social, sala e escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social,
sauna e sacada estendida. Ainda com amplo quintal, com edícula, despensa e
garagem para vários veículos + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1088 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA CATARINA,
3849– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 450m², À. Constr. Aprox. 333,67 m² ; Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim, sala de jantar, coz. c/ armários
planejados, dep. Empregada, desp., lav., amplo espaço gourmet com lavabo,
churrasq, piscina, garagem p/ 3 veículos. Superior: 02 suítes c/ sacada, sendo
uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão,
reformado com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, esquadrias
em alumínio.+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1093
em www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts,
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI ROMA
- R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02
qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENIDA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha
c/ móveis planj, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1029 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE,
1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas,
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos
em porcelanato e esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N –
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira,
Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1132 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 –
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/
PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² - Salão
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e
estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL– R. ANTONIO
MORAIS DE BARROS, 4810 - ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m²
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02
salas, sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp.,
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPICAL –À. Tot. Aprox. 30,00 m² - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1145 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 12 e 13 de Abril de 2020

A General Motors está engajada na luta contra o Covid-19 em diversas frentes

As máscaras, fabricadas com lâmina de acetato e peças de suporte, fazem parte dos itens
de proteção individual

ICovid-19
I

Montadoras de veículos realizam força
tarefa no combate ao coronavírus no Brasil

Com o objetivo de ajudar
no combate à pandemia de
coronavírus, a Ford anuncia que vai produzir inicialmente 50.000 máscaras
de proteção facial em suas
instalações. Já a General
Motors vem realizando o
conserto de respiradores e
rapidamente conseguiu entregar aparelhos em funcionamento para os hospitais.
As máscaras, fabricadas
com lâmina de acetato e
peças de suporte, fazem
parte dos itens de proteção
individual mais requisita-

dos por esses profissionais
no momento. A distribuição
nos pontos de serviço será
coordenada por meio das
Secretarias de Saúde e da
Cruz Vermelha.
A larga experiência da
Ford em projetos, cadeia de
suprimentos, manufatura
e logística foi essencial
para a criação, em tempo
recorde, de uma linha de
produção para estas máscaras, que será formada
única e exclusivamente por
voluntários, respeitando as
regras de distanciamento

social e com protocolos
de proteção e processos
de constante higienização
pessoal e desinfecção do
ambiente de trabalho.
Esta iniciativa é uma de
várias que estão sendo implementadas pela empresa
no Brasil e na Argentina
face ao desafio enfrentado
nesta situação sem precedentes. No Brasil, a Ford
também se uniu à força-tarefa formada pelo CNI/SENAI e outras empresas para
a recuperação de respiradores mecânicos descarta-

dos ou com necessidade de
manutenção, fundamentais
no tratamento de pacientes
com a Covid-19.

General Motors
Somente nas cinco instalações da GM que estão
realizando os consertos,
já foram recebidos 91 respiradores, sendo que 37 já
foram consertados e devem
seguir para os hospitais de
origem nos próximos dias,
após a calibragem.
A General Motors está
engajada na luta contra

o Covid-19 em diversas
frentes. Atuando junto às
autoridades, a empresa
está liderando esforços
conjuntos com o ministério
da Economia, SENAI, Abeclin (Associação Brasileira
de Engenharia Clínica) e
outras empresas no conserto de todos os respiradores
que não estão funcionando
no Brasil.
A ação tem o intuito
de aumentar o número
de aparelhos disponíveis
para atender pacientes
graves infectados pelo vírus

Covid-19.
Foram mapeados mais de
3.000 respiradores que não
estão em operação. Este número pode ser ainda maior.
O objetivo é consertar
100% dos aparelhos fazendo a logística de buscar nos
hospitais, levar até uma
fábrica mais próxima, consertar com a mão de obra
técnica voluntária treinada
pelo SENAI e, depois de funcionando, o equipamento
retorna para o hospital de
origem para ser usado no
combate ao Covid-19.

