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50 ANOS DE HISTÓRIA EM UMUARAMA - O Hospital São Paulo, Norospar de
Umuarama, está completando 50 anos, e consolidado como hospital da família,
com assistência em saúde desde o nascimento e em todas as fases da vida. Pág A5

ARTRITE E ARTROSE EM CÃES - Você sabia que os animais também podem desenvolver a
artrite e a artrose? Segundo o médico veterinário, Juliano De Conti, essas doenças limitam
os movimentos e podem causar dores crônicas de difícil controle aos animais. Página A5

UMUARAMA

Aprovação de projetos para a
construção civil mantém a média
Enquanto alguns setores da economia sofrem mais com a pandemia do novo coronavírus, em Umuarama a construção civil consegue manter o ritmo
de obras públicas e privadas. Somente em junho foram aprovados projetos que passam de 20 mil metros quadrados. A avaliação é positiva pois o
volume de obras continua elevado, um pouco acima da média mensal deste ano, que é de 19,5 mil metros. O volume é suficiente para manter o setor
de construção aquecido, gerando empregos e movimentando o comércio de materiais e insumos. Página A3

NA REGIÃO

Túmulo é violado
e corpo de bebê
desaparece de
cemitério
Página A6
UMUARAMA

Novos cadernos
de atividades e
aulas gravadas

Juiz de Iporã usa obra
de Santo Agostinho ao
conceder perdão a réu

A Secretaria de Educação de Umuarama está preparando a troca dos
cadernos de atividades utilizados
por cerca de 7 mil alunos da rede
municipal e a entrega será entre os
dias 29, 30 e 31 deste mês

O juiz de Direito da comarca de Iporã,
Antonio José Silva Rodrigues (foto),
usou a sensibilidade de Santo Agostinho
para fundamentar uma decisão onde
concedeu o perdão judicial a um homem
acusado de matar a própria mãe, uma
mulher de 78 anos à época, e a esposa,
com quem o autor era casado há 35
anos. As mortes ocorreram em um acidente de trânsito na PR-323.

Página A3
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Preço da carne bovina nas alturas
O preço da carne bovina voltou a disparar e já espanta os consumidores dos
açougues. Em tempos de economia estagnada devido à pandemia, o jeito
é buscar as alternativas de frango e porco. A boa notícia é que o preço do
boi gordo deve cair a partir da próxima semana. Página A8
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Fluminense e
Flamengo começam
a decisão do carioca
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ALTERNATIVA

Licitação para comprar urnas atrasa
e TSE aumenta eleitores por seção

Brasília, 11 (AE) - Uma guerra de recursos e a pandemia da covid-19 atrasaram a
licitação milionária do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) com objetivo de comprar novas
urnas eletrônicas para as eleições deste ano,
informa a agência Estado. Apesar de manter
o processo em andamento, o próprio TSE admite não haver mais tempo hábil para o uso
dos equipamentos em novembro, quando os
brasileiros escolherão prefeitos e vereadores.
Com menos urnas, a Justiça Eleitoral começou
a fazer um remanejamento de eleitores e,
com isso, a média de pessoas por cada seção
eleitoral saltará de 380 para 430.
A mudança provoca preocupação sobre filas
e aglomerações nos locais de votação. O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso,
pretende discutir a licitação com os colegas,
já que as novas urnas só poderão ser usadas
em 2022, quando o tribunal será comandado
pelos ministros Edson Fachin (de fevereiro a
agosto) e Alexandre de Moraes (a partir de
agosto). “Para utilização nas eleições de 2020,
não há mais tempo hábil para a aquisição.
Sobre 2022, o assunto será discutido com os
próximos presidentes do tribunal”, informou
o TSE.
A licitação, que ainda não teve empresa
vencedora definida, envolve a aquisição de
180 mil novas urnas por até R$ 775 milhões.
Segundo o Estadão apurou, o TSE tem no
orçamento de 2020 cerca de R$ 241 milhões,
o que lhe permitiria adquirir cerca de 43 mil
unidades até o fim do ano. O restante ficaria
para 2021. A compra é necessária já que o
tempo médio de funcionamento de uma urna

é de dez anos. A última vez que o tribunal
adquiriu novos aparelhos foi em 2015.
Em setembro do ano passado, duas empresas entregaram ao TSE a documentação
para disputar a licitação: a Positivo e a
Smartmatic. Fundada por venezuelanos nos
EUA e com sede atualmente no Reino Unido,
a Smartmatic formou um consórcio com a
americana Diebold, tradicional fornecedora
dos equipamentos.
As duas concorrentes foram desclassificadas por não cumprirem requisitos técnicos
exigidos pelo TSE, além de terem se envolvido
em uma guerra de recursos para contestar
a qualidade do equipamento da oponente. O
TSE deu uma nova chance para que os erros
fossem corrigidos. A Positivo é a favorita por
ter oferecido o menor preço. Procurada, a
Positivo não quis se manifestar. A Smartmatic
não respondeu à reportagem.
Votação
Para diminuir os riscos de infecção, o TSE
avalia ampliar a faixa de horário da votação
- de 8h às 20h, em vez de 8h às 17h, ganhando
mais três horas - e até dividir as pessoas por
faixa etária. Outra medida que deve ser tomada nas próximas semanas é deixar de lado
a biometria na identificação dos eleitores. A
biometria prolonga o tempo de votação, além
de trazer riscos de contaminação, por envolver
a leitura das digitais de cada eleitor. Técnicos
do TSE apontam que o fato de a campanha
deste ano ser municipal reduz os riscos de
filas, já que os eleitores escolherão apenas
dois candidatos.

Receita alerta para retorno de
obrigações adiadas na pandemia
Brasília - As empresas e os demais contribuintes
devem estar atentos para o retorno de obrigações
com o Fisco adiadas durante a pandemia do novo
coronavírus. Tributos e declarações que haviam
sido suspensos ou postergados voltam a valer em
julho.
A Receita Federal emitiu um alerta para orientar
o contribuinte. A contribuição patronal ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)
devem ser pagas neste mês. O mesmo ocorre com
a contribuição de empresas e de empregadores
domésticos ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
No caso das contribuições para o INSS, a Cofins

e o PIS/Pasep, a suspensão só valeu para as quotas
de abril e de maio, cujo pagamento foi transferido
para agosto e outubro, respectivamente. As quotas
de junho, com vencimento em julho, devem ser
quitadas.
A contribuição da empresa para o INSS deve ser
paga até o dia 20, assim como a contribuição da
agroindústria e dos empregadores rurais para a
Previdência Social. As contribuições para a Cofins
e o PIS/Pasep devem ser quitadas até o dia 24.
No caso do FGTS, o governo adiou o pagamento das quotas de abril, maio e junho. Os valores
poderão ser divididos em seis parcelas, de julho a
dezembro, sem multas e encargos. A quota deste
mês deve voltar a ser paga no dia do vencimento. A
contribuição para o empregador doméstico venceu
na última terça-feira (7).

Medidas para resolver o problema de arrecadação tributária dos Municípios – parte II
•Helton Kramer Lustoza e Flavio A. Berti

Direito
em
Debate

Em sequência ao desenvolvimento de possibilidades
para amenizar o problema da queda brusca da arrecadação na maioria dos Municípios, iremos discutir
acerca de mais uma alternativa. Uma esperança para o
fisco e contribuintes é encontrar formas alternativas de
resolver o pagamento dos tributos, que afetem o mínimo
possível a capacidade financeira de ambas as partes.
Conforme comentamos em outra oportunidade, a
solução irá depender de políticas fiscais planejadas
e adequadas as particularidades de cada Município.
Neste artigo iremos oferecer uma oportunidade para
aquelas regiões em que o espaço geográfico do Município
englobar uma significativa área rural, poderá utilizar a
alternativa de assumir a fiscalização do Imposto Territorial Rural como incremento da sua receita.
Isso mesmo! o ITR (Imposto Territorial Rural),
tributo federal incidente sobre a propriedade e posse
de áreas rurais.
Ocorre que a partir da edição da Lei Federal n.
11.250/2005, possibilitou-se a celebração de convênios
entre a União e os Municípios que assim desejarem,
para que estes, por delegação, exercerem a atribuição
de fiscalizar, lançar e cobrar os créditos tributários do
ITR. Esta medida, prevista na constituição Federal, possibilita aos Municípios, que realizarem o convênio com a
Receita Federal, ficarem com 100% de sua arrecadação.
Segundo informações da Receita Federal, mais de
2.092 municípios em todo o Brasil já aderiram ao convênio, beneficiando-se assim de todo o produto arrecadado.
Os quatro estados brasileiros com maior número de
municípios com convênios ativos são: 1) Mato Grosso
do Sul - 100% dos municípios conveniados; 2) Mato
Grosso - 91,48%; 3) Paraná - 61,65%; 4) Rio Grande do
Sul - 46,27% (Fonte notícia www.receita.fazenda.gov.br).
Embora este tributo seja insignificante para o governo federal, pode ser uma alternativa viável e barata

para os Municípios implementarem em seu território.
Vários estudos demonstram que o ITR tem um potencial
de injetar até R$ 16,8 bi na economia, o que beneficiaria,
sobretudo os municípios que estejam precisando recuperar receitas neste tempo de crise financeira.
Os gestores públicos precisam ficar atentos as
oportunidade de otimizar o potencial de arrecadação
tributária de seus municípios de forma a não ficar
dependente de repasses federais e estaduais. Também
é preciso ficarem atentos para que a forma escolhida
não crie situações ilegais ou inconstitucionais, o que
poderia gerar um problema futuro, podendo resultar
em multas pelo Tribunal de Contas e condenações em
improbidades administrativas.
Desta forma, os setores fiscais e o assessoramento
jurídico – todos bem treinados e qualificados - cumprem
uma função primordial neste momento, a fim de garantir
segurança jurídica nas decisões administrativas.
O que não pode acontecer é de os agentes políticos
esperarem soluções milagrosas em relação as receitas
municipais, sem um planejamento a situação tende a se
agravar ainda mais.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Flavio A. Berti
Procurador-Geral do Ministério
Público junto ao TCE-PR
Doutor em Direito do Estado

Novo ministro da educação
já defendeu educar
crianças ‘com dor’
São Paulo, (AE) - O novo ministro da Educação
escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, pastor
Milton Ribeiro, já defendeu educar crianças “com
dor”. Após o anúncio da nomeação para a chefia do
MEC, publicações nas redes sociais recuperaram
vídeo do pastor, publicado há 4 anos pela Igreja
Presbiteriana Jardim de Oração, em que ele fala à
comunidade evangélica sobre a “vara da disciplina”
e a importância de disciplinar as crianças.
“A correção é necessária para a cura”, disse o
pastor. “Não vai ser obtido por meios justos e métodos
suaves. Talvez uma porcentagem muito pequena de
criança, precoce e superdotada, é que vai entender o
seu argumento. Deve haver rigor, severidade. E vou
dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem
com raiva de mim: deve sentir dor.”
O pastor Milton Ribeiro é advogado e tem formação
em Teologia. Entre as características que fizeram
com que fosse escolhido, está o “apreço à família e
aos valores”, segundo conhecidos e integrantes do
governo. Em mensagem direcionada amigos, após ser
anunciado para comandar o MEC, Ribeiro disse que
acreditava ser a “hora de darmos atenção especial
à educação básica, fundamental e ao ensino profissionalizante e de “incrementar o ensino superior e a
pesquisa científica”.
Ele ainda disse que trabalharia em articulação
com os Estados, municípios e seus gestores “para
mudar a história da educação do nosso País”. Falou
em tom de conciliação, dizendo que é hora de “um
verdadeiro pacto nacional pela qualidade da educação em todos os níveis”. “Precisamos de todos: da
classe política, academia, estudantes, suas famílias
e da sociedade em geral. Esse ideal deve nos unir”,
completou. Atualmente, Ribeiro é reverendo da Igreja
Presbiteriana Jardim de Oração, em Santos.

Michelle Bolsonaro afirma ter
testado negativo para covid-19
Brasília, (AE) - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirmou na manhã deste
sábado, 11, que o resultado
de seu exame e o de suas filhas para o novo coronavírus
foi negativo. Em suas redes
sociais, Michelle publicou
seu teste com o resultado
“não detectado” para o vírus.
“Minhas filhas e eu
testamos negativo para a
covid-19. Agradeço as orações”, escreveu na publicação. Michelle é mãe de
Laura, 9 anos, sua filha com
o presidente Jair Bolsonaro,
e Letícia Firmo, 17 anos,
fruto de outro relacionamento da primeira-dama. As
duas residem no Palácio da
Alvorada, residência oficial
da presidência.
Bolsonaro anunciou
ter testado positivo para
a covid-19 na última terça-feira, 7, e desde então
segue isolado no Alvorada,
despachando remotamente.
Membros do governo que
tiveram contato com o pre-

sidente passaram por testes
ao longo desta semana.
Ao menos 13 ministros
realizaram exames e testaram negativo. O presidente
da Caixa, Pedro Guimarães,
também fez o teste e informou que o resultado deu
negativo.
Os ministros que despacham no Planalto continuaram cumprindo agenda
presencial no local, enquanto
Bolsonaro cumpre agendas
por videoconferência. Em
nota, o Planalto informou
ainda que 108 dos 3.400
servidores testaram positivo
para covid-19 até 3 de julho.
Agenda
Neste sábado, ainda em
isolamento, o presidente
recebeu a visita do ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional,
Augusto Heleno, que já teve
o novo coronavírus. O filho
do presidente senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos
-RJ) também foi recebido no
Alvorada.

Puxada por supermercado
e web, venda de vinhos
surpreende na pandemia
São Paulo, (AE) - Concentrado em casa, o brasileiro
mudou alguns hábitos de
consumo, resultando em um
crescimento sem precedentes de algumas categorias.
E, entre as bebidas alcoólicas, a mais beneficiada foi
a de vinhos e espumantes,
cujas vendas cresceram
12% entre janeiro e maio de
2020, na comparação com o
mesmo período de 2019 - um
desempenho que surpreendeu até mesmo especialistas
na área e empresários do
setor, informa o jornal O
Estado de S. Paulo.
A notícia foi especialmente boa para o produto nacional, que viu uma expansão
nas vendas de 15%, acima
da média geral, enquanto
os importados, impactados
pela alta do dólar, tiveram
um avanço mais discreto, de
5%. O crescimento veio na
esteira de uma ampliação do
consumo per capita: depois

de uma década chegando
próximo a 2 litros por ano,
o País superou essa marca
pela primeira vez em 2019.
Apesar de vinhos e espumantes serem um produto
que o brasileiro aspira a
consumir, a contração da
renda dos últimos anos limita o valor que os consumidores podem gastar com
o produto. Segundo Felipe
Gualtaroça, presidente da
Ideal Consulting, empresa
que acompanha o mercado
de vinhos no País, 80% das
vendas estão concentradas
em garrafas de até R$ 70
- o chamando segmento de
“entrada”.
Ainda assim, o resultado
positivo é surpreendente,
uma vez que um dos principais canais de distribuição
do vinho - os restaurantes tiveram a atividade reduzida
quase a zero. Gualtaroça
explica que o crescimento se
deu em dois canais: o varejo
tradicional e o e-commerce.
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Educação prepara entrega de novos
cadernos de atividades e aulas gravadas
Umuarama - A Secretaria Municipal de Educação
está preparando a troca
dos cadernos de atividades
utilizados por cerca de 7 mil
alunos da rede municipal
que já foram preenchidos
e estão em fase de correção. Os próximos cadernos
serão distribuídos entre os
dias 29, 30 e 31 deste mês,
junto com vídeos que foram
gravados com os professores nos últimos dias e
estão sendo finalizados. Até
lá, os pais e alunos estão
recebendo gravações dos
professores nos grupos de
mensagens instantâneas
de cada turma escolar para
correção das tarefas.
Embora o governo do
Estado esteja discutindo
protocolos de retorno das
atividades escolares presenciais no Paraná, por
meio do Comitê de Volta às
Aulas, ainda não há data
prevista para a volta às
aulas nas escolas públicas.

O material reforça as atividades educacionais em Umuarama

Nesta quinta-feira, 9, aconteceu o primeiro encontro
dos integrantes do comitê,
quando foi apresentado o
levantamento de materiais,
insumos e itens de proteção
individual que serão necessários para o retorno.
Na próxima semana o
grupo será dividido por
setor para construir a pro-

posta final, que será apresentada nos últimos dias
de julho às autoridades
sanitárias do Estado. O
retorno das aulas depende
da definição deste protocolo, que após ser aprovado
pelos epidemiologistas será
adotado nas escolas de
todo o Estado. A intenção
é planejar a volta de crian-

ças, jovens estudantes e
profissionais da Educação
às salas de aula de maneira
organizada e segura.
Em Umuarama, com o
caderno de atividades finalizado, a secretária de
Educação, Mauriza de Lima
Menegasso, informou que os
professores têm motivado os
pais e alunos a assistirem às

aulas disponibilizadas em
TV aberta pela Secretaria
de Estado da Educação, por
meio da TV Escola Curitiba.
“Nós fazemos parte do Programa Aula Paraná, que fornece aulas online e também
reprises diariamente. As
escolas divulgam nos grupos
de pais e alunos a grade com
as aulas para que todas as
séries possam acompanhar
os conteúdos adequados”,
explicou.
O recolhimento dos cadernos ainda não foi feito,
de acordo com a secretária,
“para que as correções sejam
finalizadas e todas as dúvidas
esclarecidas, e também por
questões de segurança sanitária – afinal são cerca de 7
mil apostilas sendo manuseadas pelos alunos, familiares
e depois pelos professores e
funcionários dos estabelecimentos de ensino”, lembrou
Mauriza.
CUIDADOS
Nesta quinta-feira, a

Secretaria de Educação
teve uma reunião com o
Centro de Operações de
Enfrentamento à Covid-19
(COE) Municipal para discutir um protocolo que garanta a segurança de pais,
professores e servidores
das escolas para a entrega
dos cadernos e retirada dos
novos materiais. “Vamos
dividir a distribuição por
turmas nos três últimos
dias do mês para reduzir o
risco de aglomeração. Adotaremos todos os cuidados,
como exigência do uso de
máscara, distanciamento
social e higienização das
mãos com álcool gel 70%,
entre outros, para minimizar o risco de contágio pelo
coronavírus”, completou
Mauriza. “Os pais podem
aguardar com tranquilidade, pois as datas serão
amplamente divulgadas,
bem como a disposição das
turmas para retirada dos
materiais”, finalizou.

Aprovação de projetos para obras em Umuarama
mantém-se na média, apesar da pandemia
o secretário municipal de
Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e
Habitação, Isamu Oshima.
O prefeito Celso Pozzobom vai mais além. “Estamos enfrentando tempos
difíceis, lutando contra
uma pandemia de efeitos
devastadores na economia
do país, e mesmo assim a

cidade mantém o nível de
desenvolvimento. Essa confiança se traduz em obras,
empregos e movimentação
do comércio e setor de serviços. Acredito que quando
superarmos esse momento,
outros setores também
sairão mais fortalecidos”,
afirmou.
No acumulado do ano,

ções, reformas e ampliações de imóveis dos mais
variados tipos. “Sem pandemia tivemos mais de 250
mil m² de obras aprovadas

no ano passado e a meta é
repetir esse volume até o
final de 2020, apesar dos
efeitos nocivos do coronavírus”, completou Pozzobom.

Sesi testa trabalhadores para
que atividades industriais sejam
retomadas com maior segurança
Por Sistema Fiep

Aprovação de projetos é positiva em Umuarama

Tribunais cobram proteção dos dados de
alunos e professores na educação remota
Brasília, (AE) - A disseminação do ensino remoto durante a pandemia de
covid-19 e a falta de uma
previsão sobre o retorno das
aulas presenciais nas escolas acenderam um alerta
sobre a proteção dos dados
de alunos, famílias e professores, enquanto os estudos
continuarem nas plataformas virtuais.
O comitê técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB) - braço acadêmico
dos tribunais de contas do
País - formulou um documento com diretrizes que os
órgãos fiscalizadores devem
monitorar nos programas
de ensino remoto operados
pelos governos estaduais e
prefeituras.
O objetivo é garantir que
os gestores estejam tomando
os devidos cuidados com a
proteção de dados sensíveis
crianças e adolescentes que
passaram a trafegar nas
redes montadas para suprir
o fechamento temporário
das escolas.
Fundamentalmente, as
orientações enviadas aos
33 tribunais de contas do
País buscam averiguar se as
plataformas montadas pelos

a Diretoria de Planejamento Urbano já aprovou
117.365,62 m² de projetos
para obras residenciais e
comerciais – são constru-

governos regionais ou contratadas junto a empresas
privadas fazem uso de dados
sensíveis dos estudantes e
profissionais de educação como, por exemplo, origem
racial ou étnica, convicções
religiosas ou políticas, questões biométricas e relacionadas à saúde e à vida sexual.
Os tribunais de contas
também devem ficar atentos
se professores e os responsáveis pelos alunos assinaram
termos de consentimento
para a coleta e armazenamento dessas informações.
Os órgãos fiscalizadores
devem exigir ainda detalhes
sobre os protocolos de segurança e tratamento desses
dados, além dos limites para
o acesso e uso desses elementos.
“Não pretendemos fazer
juízo sobre qual forma de
ensino a distância deve ser
feita. Isso é o administrador
que avalia, que decide por
uma ou outra plataforma. O
nosso alerta é para que, em
caso de adoção do ensino
remoto, haja proteção para
os dados dos alunos e dos
responsáveis. Não queremos
emperrar a administração,
mas colocar na agenda

dos gestores públicos essa
preocupação”, explica o
presidente do Comitê Técnico da Educação do IRB e
conselheiro do Tribunal de
Contas do Rio Grande do Sul
(TCE-RS), Cezar Miola.
Segundo o conselheiro,
muitas redes de ensino remoto
foram montadas às pressas
para que não houvesse descontinuidade no ensino quando as
contaminações pelo novo coronavírus começaram a crescer
no País. Por isso, ele destaca
que a recomendação aos tribunais de contas ajuda a dar
segurança jurídica ao trabalho
dos gestores da Educação.
Uma dos governos municipais que já têm esse
tipo de preocupação é o de
Porto Alegre, que inclusive já
enviou respostas ao Tribunal
de Contas do Rio Grande
do Sul. De acordo com a
prefeitura da capital gaúcha,
foi firmado um termo de
cooperação técnica com a
empresa CRTX Inteligência
em Sistemas para o uso
da plataforma “Cortex” de
gestão educacional remota,
mas as informações coletadas pelo sistema pertencem
somente à Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Com a retomada gradual da
produção industrial, diversas
medidas devem ser tomadas
para preservar a segurança e a
saúde dos trabalhadores. Para
apoiar as indústrias no retorno
às atividades, o Sesi no Paraná
está disponibilizando testes laboratoriais do Novo Coronavírus. A iniciativa faz parte do Programa Sesi de Prevenção e
Orientação à COVID-19.
De acordo com Carlos Valter
Martins Pedro, presidente do
Sistema Fiep, com os testes e
os programas de prevenção
do Sesi as indústrias podem
elevar seus padrões de segurança. “Realizamos mais esse
esforço em busca da manutenção dos empregos e da recuperação da economia no
Paraná”, afirma.
No dia 3 de julho, uma grande
ação foi realizada pelo Sesi para
atender os colaboradores da
Avenorte, indústria localizada em
Cianorte. Em um único dia foram realizados quase mil testes

rápidos, por meio do dispositivo
Hilab. Nos próximos dias, outros
600 trabalhadores da mesma indústria deverão fazer o exame.
“A testagem em massa vem
se mostrado uma boa estratégia no cenário atual. Os testes
disponibilizados pelo Sesi têm
alto grau de confiabilidade, permitindo que os trabalhadores
voltem aos postos de trabalho
presenciais com maior tranquilidade, seguindo, é claro, os
demais protocolos de prevenção”, aponta Rosangela Fricke,
gerente executiva de Segurança e Saúde para a Indústria do
Sistema Fiep.
O diretor industrial da Avenorte, Hugo Leonardo Bongiorno,
ressaltou a eficiência da equipe
e a qualidade da estrutura oferecida pelo Sesi. “Estamos muito satisfeitos com essa parceria
com o Sesi, que está nos ajudando a retomar as atividades
e voltar ao trabalho”.
Como funciona – A coleta de
sangue é realizada por profis-

sionais de saúde do Sesi nas
próprias indústrias ou unidades
do Sistema Fiep. A amostra é digitalizada e os dados são enviados para o laboratório, que faz
a análise. O resultado sai em 20
minutos e é informado direto
no celular do trabalhador.
As indústrias interessadas em
adquirir os testes têm as seguintes opções:
• Adquirir a aplicação avulsa do
teste para todos os colaboradores.
• Realizar o teste apenas nos colaboradores sintomáticos.
• Seguir o Protocolo de Prevenção, que faz um teste por
amostragem e traz um painel
com informações sobre a porcentagem de contaminação na
empresa, além da orientação
quanto aos resultados dos testes para afastamento, isolamento, quarentena ou realização de
exames complementares.
A solicitação pode ser feita pelo
e-mail comercial@sistemafiep.
org.br.Mais informações acesse
sesipr.org.br/testes covid19.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama - A aprovação
de projetos para obras em
Umuarama em junho deste
ano manteve-se próxima na
média registrada ao longo de
2019 e ligeiramente melhor
que o nível apresentado até
agora, em 2020. A Diretoria
de Planejamento Urbano da
Prefeitura aprovou 20.649,20
m² de obras – volume suficiente para manter o setor
de construção aquecido,
gerando empregos e movimentando o comércio de
materiais e insumos.
“Embora tenhamos notado um recuo no comparativo com maio (naquele mês
foram aprovados 25.028,93
m² de projetos), a avaliação
é positiva pois o volume de
obras continua elevado,
um pouco acima da média
mensal deste ano, que é de
19,5 mil m². O setor manteve o ritmo de crescimento.
Isso é muito positivo para
a cidade e reforça o seu
desenvolvimento”, apontou

Sindicatos e indústrias podem adquirir os testes a valores acessíveis, por meio do Programa Sesi
de Prevenção e Orientação à COVID-19
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Norospar completa 50 anos
consolidado como hospital da família
O Hospital e Maternidade Norospar foi fundado em 10 de julho de 1970,
como Casa de Saúde São
Paulo. Foi a primeira
estrutura construída em
Umuarama para a finalidade hospitalar, seguindo
orientações oficiais do
antigo Instituto Nacional
de Previdência Social –
INPS. Ao completar 50
anos, está consolidado
como hospital da família,
com assistência em saúde desde o nascimento e
em todas as fases da vida.
Não houve comemoração devido à Pandemia
de Covid-19, mas a data
não poderia passar em
branco. Os pioneiros fundadores, que ainda estão
atuando em Umuarama,
os médicos, Dr. José Alcindo Gil, Dr. Deraldo
Mancini e Dr. Everaldo
Baptista de Azevedo, concederam entrevista, nesta sexta-feira (10), para
relembrar a fundação do
Hospital São Paulo.
Segundo eles, a história começou bem antes. O
ano era 1955 e Umuarama
acabava de ser elevada à
categoria de município,
quando o ainda menino
José Alcindo Gil veio com
a família conhecer a nova
fronteira do Paraná – o
Noroeste – e se encantou
com a região.
Anos depois, formado
médico, com especialização em anestesiologia
pela Santa Casa de Misericórdia de Santos (SP), o
Dr. Gil retornou à Umuarama. “Quando pensei em
um lugar para construir
minha vida, Umuarama
foi o meu destino”. Ele se
mudou para a Capital da
Amizade em 1969.
Uma das primeiras
constatações do jovem
médico foi que a cidade
não possuía uma Unidade Hospitalar adequada.
“Os hospitais existentes
estavam instalados em
estruturas improvisadas,
de madeira, onde antes
funcionavam pousadas
ou casas comerciais. Depois de algum tempo trabalhando na região, em
parceria com um grupo
de amigos também médicos, iniciamos a construção da Casa de Saúde
São Paulo, seguindo os
padrões mais modernos
da época”, conta.
Outros médicos visionários: Dr. Osmar José de
Souza, Dr. Pedro Arildo
Ruiz (em memória), Dr.
Deraldo Mancini, Dr.
Nelson Vasconcelos e
Dr. Everaldo Baptista de
Azevedo uniram-se ao
Dr. Gil no ideal de construir a primeira Unidade
Hospitalar de Umuarama.
Menos de um ano depois, os pioneiros inauguraram a Casa de Saúde
São Paulo – hoje Hospital
e Maternidade Norospar.
“O Dr. Osmar tinha três
terrenos, onde hoje é a
entrada do Pronto Socorro. Compramos então
uma área em volta e começamos a construção.
Não haviam incentivos,
recursos públicos e nenhum tipo de ajuda do
governo. Reunimos recursos próprios e arcamos com todos os custos
de construção, equipamentos e estrutura para

que o hospital começasse
a funcionar”, conta o Dr.
Mancini.
O Dr. Everaldo já estava em Umuarama há alguns anos e foi fundador
do extinto Hospital Rio de
Janeiro, que funcionava
em uma estrutura de
madeira onde antes era
uma pousada. A ideia
de construir um hospital
adequado conquistou o
pioneiro.
“Aceitei na hora o
convite. Cheguei a Umuarama com especialização
em Pediatria, mas minha
experiência como médico
generalista foi muito bem
aproveitada no início do
Hospital São Paulo, especialmente na obstetrícia.
Não tenho ideia de quantos, mas fiz muitos partos
naquele hospital”, conta.
Norospar nos dias atuais

Hospital quando surgiu nos anos 70

Os pioneiros concederam entrevista em comemoração
ao Jubileu de Ouro da fundação da Casa de Saúde São
Paulo, no dia 10 de julho de 2020

Dr. José Alcindo Gil

Dr. Deraldo Mancini

Dr. Everaldo Baptista de Azevedo

DEIXOU SAUDADES

Dr. Pedro Arildo Ruiz (em memória) teve
atuação importante na vida do Hospital

O Dr. Pedro Ruiz (em memória) teve sua história
entrelaçada a do Hospital São Paulo e foi o responsável por tornar Umuarama referência em Urologia.
Nos anos 90 o médico implantou o serviço de hemodiálise. O hospital passou a ser um dos poucos do interior
do Paraná especializado em Nefrologia e um dos únicos a
realizar transplantes de rins. “O Dr. Pedro acreditou no
sonho de construir um grande hospital em Umuarama e
foi fundamental nesta realização. Um homem muito culto,
o único entre nós que tinha o título de doutor com tese
defendida, um estudioso e uma grande figura humana.
A convivência com ele deixou saudades”, disse o Dr. Gil
sobre o colega que não está mais entre eles.

PRONTO PARA
O FUTURO
O Hospital São Paulo
foi um divisor de águas.
Era o único da época que
possuía um Centro Cirúrgico adequado, salas de
procedimentos, ala para
doenças infecciosas, berçário, apartamentos e enfermarias. “Foi construído pensando no futuro”,
disse o Dr. Gil, que descreve a época como um
tempo de muitos desafios, trabalho, de aprendizado e da mais completa
dedicação à medicina.
O Hospital São Paulo
acompanhou a evolução
da medicina e mantevese ao longo do tempo
como um dos mais modernos centros médicos
do interior do Paraná.
Em 2003 foi criada a
Associação Beneficente de
Saúde do Noroeste do Paraná – Norospar, que passou a
gerir a unidade hospitalar.
Hoje a Norospar é referência materno-infantil
para Umuarama e região e referência em Alta
Complexidade em Neurocirurgia, credenciada
pelo Ministério da Saúde,
Sistema Único de Saúde
- SUS e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
- SESA, para as regionais
de saúde de Umuarama,
Cianorte, Campo Mourão
e Paranavaí, atendendo
uma população de mais
de 1 milhão de habitantes. “Fico absolutamente deslumbrado com as
novas tecnologias, com
o progresso da medicina
e principalmente com a
evolução desse hospital. Além da capacidade
profissional, a Norospar
valoriza o preparo humanístico. Há uma família, um sentimento por
trás de cada paciente”,
disse o Dr. Mancini.
Para o Dr. Everaldo, o
Hospital está no caminho
certo. “Meu desejo é que
os médicos que estão lá
tratem aquela estrutura
como se fosse a casa deles e a casa da família de
Umuarama”, disse.
O Dr. Gil acredita que
o aprimoramento constante fez da Norospar o
que é hoje. “O hospital é
uma construção diária,
como a formação de um
médico, que nunca está
concluída. E esse é o
caminho que seguimos
e que desejamos que as
próximas gerações continuem seguindo”, disse.
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ISAÚDE ANIMAL

Seu cachorro está mancando
e com dor? Pode ser sinal de
artrite ou artrose

SEU PET NO ILUSTRADO
MEMBROS DA FAMÍLIA

Os amigos inseparáveis Jack e Amora, da raça
Spitz Alemão, levam a alegria para a casa da bióloga e empresária Angélica Dayane Trujilo. “Eles são
muito amorosos e fiéis. São meus companheiros
mesmo. Se eu chegar em casa cinco vezes ao
dia, em todas as vezes a alegria em me receber
é a mesma”.

GATO PERSA

Segundo o médico veterinário Juliano De Conti, as doenças limitam os movimentos e podem causar dores crônicas de difícil
controle aos animais

Umuarama - Assim como
nos seres humanos, os animais também podem desenvolver a artrite e a artrose.
Segundo o médico veterinário, com doutorado em ortopedia veterinária, Juliano De
Conti, essas doenças limitam
os movimentos e podem causar dores crônicas de difícil
controle aos animais.
O veterinário explicou
que as articulações são compostas por tecido mole, ossos
e cartilagem, sendo que
sua função é unir dois ou
mais ossos permitindo seu
movimento natural. Neste
conjunto, por diferentes fatores, os tecidos que envolvem
as articulações podem se lesionar e causar inflamações,
configurando um problema
articular, ressaltou Conti.
CONHEÇA OS SINTOMAS
Os principais sintomas
que o animal poderá apresentar nos casos de problemas articulares são: dificuldade ao se locomover devido
às dores, perda na amplitude
do movimento, sensibilidade
e aumento do volume na
região articular acometida,
alteração na temperatura
local, diminuição das atividades físicas, mudança de
comportamento, agressividade ao ser manipulado,
dificuldade no movimento ao

defecar e urinar.
DIFERENÇA ENTRE
ARTRITE E ARTROSE
Juliano Conti explicou
que toda artrose é uma artrite, porém com algumas
peculiaridades. “De maneira
simples, a artrite caracteriza-se por uma inflamação da
articulação que pode ocorrer
por diversos motivos, como
doenças autoimunes, fatores
genéticos, quedas, má nutrição, infecções, entre outros.
A artrose entra como um
processo inflamatório crônico que aparece geralmente
em animais mais velhos, a
partir dos 5 anos de idade”,
disse.
A artrose é uma doença
articular crônica e representando cerca de 70% dos
problemas articulares em
cães. “A doença tem sua
progressão lenta, podendo
ser decorrente da artrite,
processos autoimunes, sobrecarga articular e outros
fatores. Por fim, a diferença
entre elas, é que a artrite é
uma inflamação aguda, que
tem ação rápida e a artrose
é uma inflamação mais lenta
e crônica”, explicou o entrevistado.
POSSÍVEIS CAUSAS
Tanto a artrite como
a artrose em cachorros
podem ser causadas por

obesidade, dietas inadequadas, suplementação
desnecessária em filhotes,
idade avançada, traumatismo, rupturas de ligamentos, exercícios com
alto impacto, displasias,
luxação da patela, entre
outros fatores. “A artrite
geralmente acomete cães
na faixa etária dos 5 – 6
anos, e nos casos de artrose 50% estão relacionados
a animais entre 8 – 13 anos
e 20% em cães idosos (de
10 a 20 anos)”, noticiou
Conti.
TEM TRATAMENTO?
Ambas as doenças articulares possuem tratamentos, alertou Juliano Conti.
Entretanto em alguns casos não há cura, porém é
possível estabilizar o curso
da doença. Para isso, a
orientação do doutor em
ortopedia é para o controle de peso do animal,
exercícios e fisioterapia,
medicações, adequação do
local onde o animal vive e
cirurgias.
DICAS
O controle de peso pode
ser feito através de uma
dieta balanceada, orientada
por um médico veterinário, e
também pelos exercícios físicos. Os exercícios mais recomendados são caminhadas,

A orientação de Juliano é para o controle de peso do animal, exercícios e fisioterapia, medicações, adequação do local onde o animal vive e cirurgias

natação e uma corrida lenta.
A fisioterapia também pode
ajudar em muitos casos.
O local em que o animal
dorme (cama), deve ser de
tamanho adequado para o
seu porte, proporcionando conforto e ausência de
friagem, que não esteja diretamente em contato com
o chão, pois no frio a artrite
pode piorar. O local onde o
cão se movimenta não pode
ter um piso escorregadio.
Todos os tratamentos
citados acima possuem suas
recomendações e restrições
que variam conforme o caso.
Consulte sempre um médico
veterinário que indicará o
melhor tratamento para seu
animal de estimação.

A história desta raça tem início no século XVII,
quando um viajante italiano chamado Pietro Della
Valle passou pela Pérsia (atual Irã) e trouxe consigo alguns dos belos gatos que andavam pelas
ruas locais. Ao chegar a Itália, imediatamente
esses gatos ganharam a simpatia das pessoas
devido a sua pelagem macia e brilhante. Porém, a
moderna raça persa surgiu somente no século 19,
quando esses gatos criados na Itália foram levados a Inglaterra, onde sofreram cruzamentos com
gatos da raça angorá. Logo em seguida foi feito
um trabalho de melhoramento genético visando
se obter maior variedade de cores e padrões de
pelagem. Há hoje mais de 100 diferentes combinações de cores para gatos dessa raça, variando
desde o branco neve até o malhado.
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Juiz cita Santo Agostinho ao conceder perdão
judicial a acusado de matar mãe e esposa
A deusa da Justiça,
Têmis, é apresentada
sempre com os olhos
vendados, uma espada
em uma das mãos e a
balança na outra. São
símbolos que expressam
que, ao final, a justiça
sempre prevalecerá,
principalmente para
se corrigir erros passados e garantir a paz
de espírito para quem a
procura.
INUSITADO
Recentemente uma
sentença do juiz da comarca de Iporã, Antonio
José Silva Rodrigues,
confirmou de forma inusitada e poética essa
premissa.
SANTO AGOSTINHO
Ele usou a sensibilidade de Santo Agostinho
para fundamentar uma
decisão onde concedeu o
perdão judicial a um homem acusado de matar
a própria mãe, uma mulher de 78 anos é época,
e a esposa, com quem o
autor era casado há 35
anos. As mortes ocorreram em um acidente
de trânsito, ocorrido na
PR-323, no distrito de
Guaiporã, em Cafezal
do Sul, em 12 de maio
de 2012.

A MORTE NÃO É NADA

Santo Agostinho
“A morte não é nada.
Eu somente passei para o outro lado do Caminho.
Eu sou eu, vocês são vocês.
O que eu era para vocês,
eu continuarei sendo.
Me dêem o nome
que vocês sempre me deram,
falem comigo
como vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo
no mundo das criaturas,
eu estou vivendo
no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene
ou triste, continuem a rir
daquilo que nos fazia rir juntos.

O juiz da comarca de Iporã, Antonio José Silva Rodrigues: “dor não pode ser mensurada
por um ato judicial”

A DENÚNCIA
O acusado, então com
57 anos, foi denunciado
pelo Ministério Público por
duplo homicídio culposo e
lesão corporal em um dos
passageiros do outro veículo envolvido na colisão.
“No processo não consta que as vítimas eram
familiares do acusado. Só
descobri isso em audiência, quando ele foi ouvido
e começou a contar como
tudo ocorreu”, explicou o
magistrado. Ele afirmou
que citou na sentença “A

Moto roubada é recuperada
após acidente em Umuarama
Uma moto Honda preta
roubada tem Tapejara foi
recuperada na noite desta
sexta-feira (10), após o condutor de 17 anos se envolver em um acidente na rua
Tubarão, em Umuarama,
segundo a Polícia Militar.
Segundo a PM, um táxi
teria entrado na contramão
e batido de frente com duas

motocicletas. O condutor de
17 anos fugiu levando a motocicleta que foi encontrada
pouco depois escondida
em uma residência. Após
a checagem os policiais
descobriram que o veículo
era roubado. A moto e o
adolescente foram levados
para a delegacia da Polícia
Civil.

Túmulo é violado em cemitério
e corpo de bebê desaparece
O corpo de um bebê
recém-nascido desapareceu após o túmulo em
que estava ser violado.
O fato foi descoberto
por volta das 14h40
desta sexta-feira (10),
no Cemitério Municipal
de Cidade Gaúcha, segundo a Polícia Militar.
Até o momento o corpo
não foi encontrado.
Segundo a Polícia
Militar, na declaração
de óbito conta que a
criança teria nascido
já sem vida e foi sepultada um dia antes
da violação, na quintafeira (9).
Equipes da PM e da
Secretaria da Saúde do
Município realizaram
buscas por todo o cemi-

tério e por um terreno
baldio ao lado. Toda a
área foi isolada e a Polícia Civil e o Instituto
de Criminalística foi
acionado.
O túmulo foi lacrado
novamente no fim da
tarde de sexta-feira.
O caso está sendo investigado pela Polícia
Civil de Cidade Gaúcha.
A violação do túmulo
e a retirada do cadáver
é crime pelo Código Penal Brasileiro, com pena
de um a três anos para
o autor. Juridicamente
essa violação recebe
o nome de vilipêndio,
que significa destratar,
humilhar e tratar com
desrespeito o corpo ou
restos normais.

morte não é nada”, poema
de Santo Agostinho, com
a esperança de ajudar o
então acusado a se perdoar e seguir em frente.
O ARREPENDIMENTO
“Ora, perder a própria
mãe com 78 anos de idade
e a esposa com 35 anos
de convívio em evento
automobilístico trágico
é ter subtraída parte de
sua própria existência,
cuja dor não pode ser
mensurada por um ato
judicial”, consta em um

trecho da sentença.
Em outro, completa ao
afirmar que “O acusado,
por consequência, conforme prova oral, acabou
por ter depressão e ficou
extremamente abalado.
Ademais, a própria família e demais familiares
tiveram compaixão e
permaneceram apoiando
L.B. em momento tão
difícil por ele vivenciado.
A denúncia ocorreu
ainda em 2012 e o processo tramitou por oito anos
até ser sentenciado.

Rezem, sorriam, pensem em mim.
Rezem por mim.
Que meu nome seja pronunciado
como sempre foi,
sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra
ou tristeza.
A vida significa tudo
o que ela sempre significou,
o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora
de seus pensamentos,
agora que estou apenas fora
de suas vistas?
Eu não estou longe,
apenas estou
do outro lado do Caminho…
Você que aí ficou, siga em frente,
a vida continua, linda e bela
como sempre foi.”

Rotary faz doação de álcool líquido 70% para
Secretaria da Saúde e hospitais de Umuarama
Umuarama - A Secretaria Municipal de Saúde
recebeu a doação de 550
litros de álcool líquido 70%
para utilização nas unidades de atendimento à
população. A entrega foi
feita nesta semana, pelos
Rotary Clubes da cidade, ao
prefeito Celso Pozzobom,
que estava acompanhado
do secretário chefe de Gabinete e Gestão Integrada,
Luiz Genésio Pilocoto, e do
vereador líder do prefeito
na Câmara, Júnior Ceranto.
A gerente da Agência do
Trabalhador, Camila Orlandini, acompanhou a entrega
ao lado dos presidentes dos
Rotary de Umuarama.
No total, foram doados
1.300 litros de álcool líquido
70%, que foram produzidos
pela Universidade Federal
do Paraná, campus de Jandaia do Sul. Foram repassados dois galões de 50 litros
para cada um dos Rotary
Umuarama, Catedral, Capital da Amizade e Despertar,
um para o Rotary Icaraíma,
dois galões para o Hospital
Cemil, mais dois para o
Hospital Uopeccan e um
para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, além de
11 galões para a Secretaria
de Saúde do município.
O prefeito Celso Pozzobom agradeceu a parceria
do Rotary junto à UFPR
de Jandaia do Sul e disse
que todos os esforços são
importantes nesse momento de enfrentamento da
pandemia do coronavírus.
“O álcool é necessário para
a higienização dos equipamentos, utensílios e superfícies de bastante contato
nas unidades, para evitar o
contágio do vírus. A situação da saúde é complicada
neste momento, por conta
do grande número de casos
positivos, e contamos com
o empenho das entidades,

Rotarianos durante a entrega do produto

Prefeito Celso Pozzobom participou do evento e agradeceu a entrega

clubes de serviço e empresas para contribuir com
as ações de prevenção e
combate.
Estiveram presentes
também os presidentes do

Rotary Umuarama, Tércio
Resende; do Rotary Capital
da Amizade, Andrey Falkiner Fernandes; Rotary
Catedral, Wanderley Rosa;
e do Rotary Despertar, Ca-

mila Orlandini, e ainda os
governadores assistentes
do Rotary, Vilmar Custódio e Nelson Pires, além
de demais companheiros
rotarianos.
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No 4º clássico do ano, Fluminense e
Flamengo iniciam disputa do título
São Paulo, (AE) - Após
decidirem a Taça Rio na
quarta-feira, Fluminense
e Flamengo voltam a se
encontrar neste domingo no Maracanã, a partir
das 16 horas, para nova
final. Dessa vez, fazem o
primeiro dos dois jogos
que vão definir o campeão
estadual.
O novo Fla-Flu foi possível porque o time tricolor
conquistou na quarta-feira
passada o título da Taça
Rio, assegurando a conquista do segundo turno
do Estadual, o que lhe deu
o direito de encontrar na
decisão o Flamengo, que
faturou a Taça Guanabara
e ainda teve a melhor campanha da competição.
Serão, assim, três clássicos em um período de
apenas uma semana, pois
na próxima quarta os times vão se reencontrar no
Maracanã, sob mando do
Flamengo. Com os portões
fechados e sem vantagem
para qualquer lado, essa
definição é importante
por causa dos direitos de
transmissão, que ficam
com a equipe mandante,
que exibirá a decisão em
seu respectivo canal do
YouTube.
O clássico deste domin-

Clássico carioca começa a definir o título neste domingo

go será o quarto da temporada entre os rivais, sendo
marcados pelo equilíbrio
nos resultados. Afinal, o
Fluminense venceu o primeiro, por 1 a 0, com um
gol de letra de Nenê, diante
de um Flamengo composto
basicamente por juniores,
na fase de classificação
da Taça Guanabara. O rubro-negro deu o troco nas
semifinais, quando venceu
por 3 a 2, após abrir 3 a 0.

E a equipe tricolor levou a
Taça Rio nos pênaltis, após
igualdade por 1 a 1.
A decisão também envolve os dois maiores vencedores do Campeonato
Carioca, sendo 35 títulos
do Flamengo, contra 31
do Fluminense. E em muitas dessas conquistas, os
rivais estiveram frente a
frente. Foi assim em 1963,
quando mais de 194 mil
pessoas, o maior público

da história em um jogo
entre clubes, viram o 0 a
0 dar a taça para a equipe
rubro-negra. Ou em 1995,
quando um gol de barriga
de Renato Gaúcho assegurou a conquista do time
tricolor.
Na última delas, em
2017, o Flamengo triunfou
no primeiro jogo por 1 a 0 e
assegurou a conquista com
triunfo de virada por 2 a 1
no duelo de volta. Dessa

Jogadores brasileiros em busca de
oportunidades são enganados fora do País
São Paulo, (AE) - O atacante Tiago Chulapa procurava ser sempre o primeiro
a chegar ao vestiário do Al
Arabi, dos Emirados Árabes
Unidos, antes dos treinos
em 2014. O jogador não via a
hora do funcionário do clube
preparar as frutas servidas
como aperitivo ao elenco
porque as bananas e maçãs
colocadas na bandeja eram
as únicas garantias de que
conseguiria comer no dia
Mesmo em um ambiente tão
rico quanto o futebol, muitos
brasileiros todos os anos
enfrentam experiências
como a de Tiago ao se aventurarem no exterior e terem
de lidar com abandono dos
clubes, promessas não cumpridas, falta de estrutura e
até fome.
Segundo dados do registro de transferências
da CBF, uma média de 600
jogadores brasileiros se
transferem por ano ao exterior. Os destinos preferidos
são geralmente Portugal,
Arábia Saudita, Japão, Malta e Ucrânia, por vezes em
divisões inferiores e com
realidades financeiras distantes de salários altos e
boas condições de trabalho.
Um estudo feito em 2016
pelo sindicato mundial dos
atletas, o FIFPro, revela que
21% dos jogadores profissionais do mundo ganha menos
de R$ 1,5 mil por mês e
41% convive com rotineiros
atrasos salariais.
Esses problemas se tornam ainda mais complicados quando se trata de
um jogador brasileiro no

exterior. Muitos mudam de
país sozinhos, sem o conhecimento básico de outro
idioma e longe de terem
informações sobre o futuro
clube. Um estudo divulgado
em maio mostra o quanto
a mão de obra nacional é
a mais valorizada (e talvez
uma das mais baratas) do
mundo do futebol. Segundo
um trabalho do Centro Internacional de Estudos do
Futebol, na Suíça, o Brasil é
a nação com mais jogadores
em atividade fora do próprio
país. Eram mais de 1,5 mil
em 2019.
Por isso, jogadores como
Tiago Chulapa por vezes
precisam encarar muitos
obstáculos fora do esporte.
“Infelizmente é comum a
gente passar dificuldade por
confiar na pessoa errada.
Eu fui para os Emirados
Árabes pensando que seria
contratado, mas na verdade
eu fui enganado e estava só
passando por testes. Não me
deram nenhum papel para
assinar”, disse o jogador,
que atualmente está no Nongbua Pitchaya, da Tailândia.
O atacante brasileiro
passou um mês morando no
Al Arabi. A equipe estava em
crise financeira e em alguns
dias não conseguia nem
servir as refeições regulares
ao jogador. “Tinha vezes que
eu passava mal nos treinos,
porque não tinha comido. Eu
procurava dormir o máximo
de tempo possível para não
sentir fome”, contou. A situação só melhorou depois
que Tiago tentou a sorte
no país vizinho, Omã, para

onde foi se arriscar em um
teste. Conseguiu passar e foi
contratado.
Ao deixar o São Paulo
no fim de 2015, o zagueiro
Edson Silva aguentou ficar
só cinco meses no Estrela
Vermelha, da Sérvia. A dificuldade com o idioma, o
atraso salarial e a falta de
apoio à adaptação pesaram
muito. “O clube estava em
crise e não conseguia me
pagar. Ainda bem que eu
tinha guardado um dinheiro.
Se não fosse isso, teria sido
pior. Eu sofri também porque minha mulher estava
grávida de oito meses e o
clube prometeu me ajudar
com isso e não cumpriu. Não
conseguimos arrumar um
médico adequado para que
ela se sentisse à vontade”,
comentou o defensor, atualmente no Novorizontino.
Edson Silva conseguiu
voltar ao Brasil e retomar
a carreira com a certeza de
que para jogar no exterior
não vale só ficar atento ao
dinheiro previsto no contrato. É preciso também
observar se a estrutura para
a família, acomodação e até
a presença de um tradutor
serão contemplados. “Quando o jogador vai para o exterior, precisa estar amparado
para que ele só se preocupe
com o futebol. Se não, você
não vai se adaptar nem vai
render”, disse.
A falta de amparo do time
fez o atacante Renan deixar
o Wisla Krakow, da Polônia,
sem nem avisar a diretoria.
Após se transferir para lá
em 2013 pela insistência

do empresário, ficou só 40
dias. Hoje em dia no Santo
André, ele disse ter sido
vítima de xenofobia pelos
colegas e sofrido com a falta
de auxílio para se adaptar.
O único que lhe ajudava era
um colega hondurenho de
time. “Eu fui buscar meu
espaço, mas a realidade é
bem diferente de quem tem
contrato milionário. Eu deveria ter pesquisado mais,
só que fui sem saber nada,
sem referência”, contou.
AUXÍLIO DOS COMPATRIOTAS
O meia Felipe Wallace
encarou um revés no novo
clube em plena pandemia
do novo coronavírus. O jogador chegou ao Trang, da
terceira divisão tailandesa,
e logo depois teve o contrato rescindido. Sem poder
voltar ao Brasil nem ter
dinheiro para buscar um
abrigo, ele teve as diárias
em um hotel bancadas pelo
clube. “Eles me pagaram
50% do salário até maio.
Mas eu estava ficando sem
condições. Eu almoçava,
mas não tinha dinheiro
para jantar. Me sentia
como em um deserto”,
contou. A situação dele
só melhorou porque pelas
redes sociais, conheceu outros jogadores brasileiros
que jogam na Tailândia e
que lhe ofereceram moradia e ainda o auxiliavam
com alimentação. Agora,
ele já negocia com outras
equipes para disputar a
próxima temporada da
liga local.

vez, o rubro-negro é visto
como favorito para faturar
o bicampeonato estadual
diante da equipe tricolor,
que não vence o Carioca
desde 2012.
A conquista da última
quarta, porém, levantou a autoestima do Fluminense. Sem
ter marcado gols nos três
primeiros jogos que disputou
na retomada do futebol, o
time se fechou na defesa,
esteve bastante compacto e
conseguiu segurar o poder de
fogo do Flamengo em quase
todo o clássico.
O cansaço do time na
parte final quase permitiu
a virada do rival e provocou dúvidas se a equipe
conseguirá repetir a intensidade, pois disputará o
quinto jogo em um período
de duas semanas, tendo
voltado a treinar quando
o Flamengo já havia até
entrado em campo. O time
não poderá contar mais
uma vez com Fred, que
precisará por cirurgia no
olho esquerdo. Mas o seu
substituto, Evanilson, substituído no intervalo da final
da Taça Rio por causa de
dores musculares, não tem
lesão e seguirá no time.
E o aspecto físico pode
pesar para a definição da
escalação.

LIÇÕES
A esperança é que a
partida tenha deixado lições ao time, especialmente pela atuação ruim do
quarteto ofensivo, o que
levou o time a criar poucas
oportunidades de gol, a
maior parte em jogadas
pelas laterais ou com atletas que foram acionados
no segundo tempo. Mas o
treinador português nem
cogita mudar a escalação.
E para abrir vantagem
espera que Gabriel recupere o seu faro, pois o centroavante não marcou nas
últimas três partidas, para
se isolar na artilharia do
Carioca, está empatado
com João Carlos, do Volta
Redonda, ambos com oito.
“Vamos fazer dois jogos
com a mesma certeza e confiança”, afirmou Jesus, esperançoso que o Flamengo
deixe para trás a ressaca
pelo revés de quarta-feira.
Um dos personagens
da última decisão estará
novamente no Maracanã
neste domingo: o árbitro
Wagner do Nascimento
Magalhães, que recebeu
muitas críticas do Fluminense e de seus torcedores
por uma falta no lance do
primeiro gol na virada do
Flamengo.

Cruzeiro faz acordo por
dívida com Tigres na Fifa
e anuncia reforço
Belo Horizonte, (AE) - O Cruzeiro comunicou nesta sexta-feira que fechou um acordo com o Tigres,
do México, para pagar a dívida pela aquisição do
atacante Rafael Sóbis, ocorrida em 2016. O clube
mineiro era alvo de ação na Fifa e deveria quitar o
pagamento até a próxima quarta-feira, sob o risco
de sofrer nova punição - em maio, perdeu seis pontos
na Série B do Campeonato Brasileiro por não ter
honrado um acordo pela contratação do volante
Denilson há quatro anos.
Quando adquiriu Sóbis, o Cruzeiro fechou acordo para pagar pela aquisição em quatro parcelas.
Mas só pagou a primeira sendo acionado na Fifa
pelo Tigres, que deixara de receber cerca de R$
16 milhões. Os detalhes do novo acordo não foram
revelados, mas André Argolo, diretor executivo de
esportes do clube, explicou que a maior parte será
quitada agora, com uma parcela final sendo quitada
em dezembro.
“A partir do que foi acordado com o Tigres,
conseguimos um desconto importante em relação à
dívida total que tínhamos com eles neste momento.
E a maior parte do valor, acima de 90%, está sendo
paga agora. Um pequeno saldo restante vencerá
somente em dezembro. Em respeito ao que foi
acordado entre as cúpulas dos dois clubes, não
detalharemos os valores. Aproveito para agradecer
ao Alberto Palomino, do jurídico do Tigres, e ao
advogado Breno Tanuri”, afirmou Argolo em live
transmitida pelo clube.
O presidente do Cruzeiro, Sergio Santos Rodrigues, celebrou o acordo fechado pelo clube e voltou
a pedir o apoio da torcida com contribuições para
a “Operação Fifa” - a diretoria abriu um canal para
receber doações com o intuito de quitar as dívidas
na entidade máxima do futebol mundial.
“É o novo Cruzeiro que tem credibilidade. E
temos que agradecer demais ao torcedor, que tem
acreditado no nosso trabalho e tem dado seu apoio
na Operação Fifa. Saibam que o dinheiro que vocês
estão doando tem caminho certo e toda essa corrente
positiva está rendendo bons frutos. Temos ainda
muitos desafios pela frente, mas agora já começamos
a pensar no pagamento para o Spartak Moscou,
sobre o Pedro Rocha, no início de agosto”, afirmou
o presidente.

Grêmio decide seguir em Porto Alegre e terá volta de Renato na segunda-feira
Porto Alegre, (AE) - O
Grêmio desistiu do plano de
levar seus treinos para Criciúma. Nesta sexta-feira, o
clube comunicou que decidiu
permanecer em Porto Alegre
com a liberação para realizar atividades com contato
físico no CT Luiz Carvalho,
que terão a presença do técnico Renato Gaúcho a partir
de segunda.

A ida ao interior de Santa
Catarina era uma medida
que o Grêmio havia decidido
adotar por causa das restrições aos treinos impostas
pela Prefeitura de Porto
Alegre e pelo governo do
Rio Grande do Sul. Agora,
porém, isso se tornou desnecessário.
“O Grêmio Foot-Ball Porto
Alegrense, considerando os

anúncios do governo estadual na última quinta-feira
e municipal, na tarde desta
sexta, liberando treinos coletivos, mediante protocolos
já provisionados no Centro
de Treinamento Presidente
Luiz Carvalho, além de novos
procedimentos a serem instaurados seguindo orientação da Secretaria Municipal
da Saúde, comunica mudan-

ça em seu planejamento e a
permanência de seu elenco
em Porto Alegre”, anunciou
o Grêmio.
Na última quinta-feira, o governador do Rio Grande do Sul
Eduardo Leite, após se reunir
com o presidente da Federação
Gaúcha de Futebol, Luciano
Hocsman, liberou os treinos
com contato físico, assim como
fez a Prefeitura de Porto Alegre

nesta sexta-feira, e também a
volta do Estadual, agendado
para recomeçar em 23 de julho.
Já Renato Gaúcho está no
Rio desde 16 de março, para
onde viajou depois que as competições foram paralisadas.
Ele não vinha participando
dos treinos do Grêmio por
ser dos grupos de risco do
coronavírus, já que passou
recentemente por cirurgia car-

díaca Mas provocou polêmica
ao ser visto na praia durante
esse período.
“A partir da próxima segunda-feira, 13 de julho, a
equipe profissional passará
a uma nova fase de treinamentos sob o comando do
técnico de Renato Portaluppi, com foco direcionado
para os ajustes técnicos e táticos”, acrescentou o clube.
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Preço do boi volta a subir e espanta
consumidores dos açougues de Umuarama
Umuarama – O preço
do boi gordo apresentou
nova alta chegando a R$
212,00 neste sábado (11)
em Umuarama. Esta foi
a maior cotação desde
janeiro deste ano, quando
o índice era de R$ 175,00
por arroba. A elevação
do produto assustou os
consumidores, que estão
reduzindo o consumo e
levou preocupação dos
empresários do varejo de
carnes.
Conforme cotação de
preço realizada pelo Departamento de Economia
Rural (Deral) da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento
(Seab), em Umuarama,
o valor da arroba do boi
gordo começou a subir
na segunda quinzena de
junho e ontem fechou
próximo ao valor mais
alto desde dezembro de
2019, quando a arroba era
cotada a R$ 220,00.

mas é difícil, até pela
situação econômica imposta pela pandemia do
coronavírus”, disse.
Ainda segundo o empresário, o consumidor
que vinha comprando
R$ 500,00 mês em carne
bovina passou a gastar
R$ 300,00. “As pessoas
acabam comprando outra
carne, mas o consumo
reduziu. Isso já começa a
refletir na economia, pois
como não podemos abrir
no domingo, o dinheiro
circula menos e ficamos
preocupados”, ressaltou.

Com o aumento do preço os consumidores começaram reduzir a compra de carne vermelha

Com o aumento do preço os consumidores começaram reduzir a compra
de carne vermelha, disse

o proprietário de casa de
carnes Jackson Feitosa.
“Uma carne que pagávamos R$ 13,60 o quilo, hoje

Programa de incentivo à produção de
mamão recebe inscrição de agricultores
Umuarama - A Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente da Prefeitura
de Umuarama está com
inscrições abertas para
o Programa de Desenvolvimento da Cultura do
Mamão, destinado aos
agricultores familiares
do município. Os interessados deverão participar
de um processo de seleção
preparado pela secretaria.
A cultura tem demonstrado viabilidade e boas
possibilidades de lucro
em projeto-piloto, já em
execução no município.
As inscrições serão
recebidas até o próximo
dia 17. O programa conta com o apoio da UEM
(Universidade Estadual
de Maringá) e do Instituto
de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR),
que reúne o Iapar e a
Emater. No projeto-piloto
para produção de mamão
formosa, a Prefeitura ad-

quiriu sementes de alto
padrão e cultivou cerca
de 5 mil mudas, que foram
divididas em lotes e distribuídas a sete agricultores
familiares de diferentes
regiões do município.
As mudas foram plantadas em fevereiro deste
ano, parte delas em consórcio com outras culturas, como batata-doce,
milho e nas entrelinhas do
café. Com o acompanhamento técnico e o manejo
correto, o desenvolvimento tem sido satisfatório. A
expectativa de produção
é de 40 a 50 toneladas por
hectare. O prefeito Celso
Pozzobom e o diretor de
Agricultura e Pecuária
da Prefeitura, Vinícius
Chimenez, têm visitado
propriedades que fazem
parte do projeto.
Graças ao clima e solo
da região, e também aos
cuidados dos agricultores
– inclusive com irrigação

diária – as mudas crescem
rapidamente e já estão
com frutos em desenvolvimento. “A expectativa
é de colheita farta, entre
os meses de outubro e
novembro”, disse Vinícius
Chimenez. Ele explica que
o município incentiva a
fruticultura nas pequenas
propriedades por conta
das facilidades no manejo
e dos bons resultados.
“Neste projeto, auxiliamos os produtores com
a mecanização e preparação da terra, aplicação
de calcário, fosfatagem e
também com as mudas.
Eles precisam implantar
irrigação e cuidar do manejo, que é fundamental
para o sucesso do cultivo”,
informou o diretor. Os interessados em participar
do programa do mamão
devem entrar em contato
com a Secretaria de Agricultura, pelo telefone (44)
3621-4141, ramal 124.

“A expectativa é de colheita farta, entre os meses de outubro e novembro”, disse Vinícius Chimenez

custa R$ 15,70. Estamos
fazendo de tudo para não
repassar 100% da alta
para os nossos clientes,

PREÇO VAI CAIR
A boa notícia para os
amantes do churrasco é
que a alta da carne não
deve se sustentar. Segundo Rafael, responsável
pelo setor de compra de
bovinos de frigorífico, a
elevação na arroba do
boi gordo neste período
do ano é normal. Ele ex-

plicou que devido a seca e
as poucas chuvas, a oferta
de gado reduziu.
Entretanto, ainda segundo o entrevistado, a
previsão é que a cotação
da arroba do boi gordo
volte a cair nas próximas
semanas. “Essa alta não
se sustenta. Não tem consumidor para carne nesse
valor, ainda mais na crise
econômica que estamos
passando. Mesmo com a
exportação, 70% da economia da carne depende
do mercado interno”, explicou.
Ainda segundo o profissional, as suspensões
de importações de carne
por parte da China também podem influenciar
na queda da cotação da
arroba do boi. “É difícil
fazer uma previsão, mas é
possível que tenhamos um
registro de 10% de queda
no preço da arroba”, finalizou.

Boletim agropecuário do Paraná
aponta perdas na cultura da banana
O Boletim Semanal,
elaborado por técnicos
do Departamento de Economia Rural (Deral), da
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, sobre a
situação dos principais
produtos agropecuários
paranaenses, destacou,
na sexta-feira (10), as
consequências, sobretudo
para a fruticultura, dos
ciclones extratropicais
que atingiram o Estado
em dois eventos recentes.
O prejuízo imediato foi
observado com a queda
de bananais que se recuperavam da debilidade
provocada pela estiagem
e projetavam uma safra
promissora. Os dados
preliminares da assistência técnica e prefeituras
dos Estados do Sul estimam que 90% a 95% dos
bananais foram afetados
com perdas parciais ou
totais.
CAFÉ E FEIJÃO
Os cafeicultores paranaenses alcançaram
63% de colheita da safra
de café. A expectativa é
colher, este ano, entre
900 e 980 mil sacas beneficiadas de 60 kg em 36
mil hectares de lavouras
adultas. Em razão do
clima mais frio e úmido,
a maioria dos produtores
poderá ter dificuldades
na secagem.
A segunda safra do feijão foi atípica, em razão
da estiagem que afetou
negativamente a produção. A colheita encerrou,
mas o levantamento continua e as perdas, até
agora, foram de 40% do
total, ou cerca de 174

mil toneladas. Do que foi
colhido, 90% estão comercializados.
TRIGO E SUÍNOS
No caso do trigo, o boletim aponta previsão de
corte de produção em vários países exportadores
e consequente elevação
nos preços. Para o mercado brasileiro, o fator
mais importante será a
confirmação de redução
de área na Argentina, em
razão do tempo seco na
época do plantio.
O Paraná está com 97%
da área plantada e as
atenções se voltam para
frentes frias. Nesta semana, as geadas foram fracas
e atingiram apenas áreas
em desenvolvimento vege-

tativo, diferentemente de
2019, quando o fenômeno
foi mais forte e provocou
redução superior a 30% na
produção de trigo.
O boletim aponta,
ainda, que, no primeiro
semestre, foram exportados 66,8 mil quilos de
carne suína, volume 22%
superior ao mesmo período de 2019. A cadeia
exportadora contabilizou
151 milhões de dólares,
35% maior se comparado
ao mesmo período do ano
passado.
Além desses produtos,
os técnicos do Deral analisam também a situação
da produção de mandioca, soja, milho, olericultura, pecuária de corte e
avicultura de postura.
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Aos 65 anos, Umuarama se consolida
como terra de gente trabalhadora e solidária

ambientes compartilhados

benefícios top life

localização
incomparável

moradia on-demand
car wash

210
apartamentos
stúdio

ÁREA DE LAZER
COM MAIS DE

espaço coworking

1.700 m 2

lavanderia
área privativa de

27,80 à 41,85m2

espaço pet care

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

vendas e informações:
44 3621-4500

44 99172-6911

R$

126.000,oo

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

à vista

CRECI 1765-J

condição especial de lançamento!

apartamentos studio a partir de

Engenheiro responsável: Moacir Zafanelli Silva - CREA PR 122.281/D. Imagens meramente ilustrativas. Móveis, eletrônicos e objetos decorativos não fazem parte do contrato de compra e venda do imóvel. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo. As demais informações constantes neste anúncio podem ser alteradas de acordo com o
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Comemorando a
vida

Perto da
família

Eliana comemorou o
fim do isolamento num dos
cômodos de sua casa depois
de ter sido diagnosticada
com COVID-19. A apresentadora compartilhou fotos
nas quais aparece novamente ao lado dos filhos.

Ticiane Pinheiro falou
de como tem aproveitado
para ficar mais perto de
sua família nesse tempo
de isolamento social e
que se sente privilegiada
por poder ficar em casa.
Ela continua apresentando o “Hoje Em Dia”, mas
só sai de casa para esta
finalidade. E também
comemora poder jantar
com o marido, o jornalista César Tralli e com as
filhas, Rafaela e Manuella, todos os dias.

Causou furor

Caio Castro movimentou as redes sociais com a postagem de uma sequência de fotos nas quais ele aparece
sem camisa. Consta que os registros impressionaram até
mesmo a namorada do ator, Grazi Massafera que escreveu:
“Eita atrás de vixe”.

Casamento à vista

Zilu Godoi não esconde
que pensa em se casar com
o namorado, o empresário
Antonio Casagrande. “Não
sei viver sozinha”, disse a
socialite.

Poderoso

Para quem não sabe,
o apresentador Ratinho é
dono de nada mais, nada
menos, que 45 emissoras de
rádio. Sendo assim é dono
da terceira maior rede de
rádio do país. Carlos Massa
ainda não está feliz, promete aumentar ainda mais seu
império de radiodifusão.

TV aberta

Quando foi concebida a
CNN Brasil tinha como objetivo ser um canal de notícias
apenas para os assinantes
da TV paga, mas parece que
a direção da emissora está
mudando de ideia e já pensa
em fazer parceria com algum
canal de TV aberta para
transmitir sua programação.
Quem ganha com isso é o
telespectador com certeza.

Explicando as
coisas

Walcyr Carrasco fez
questão de explicar que
não convidou a ex-“BBB”
Rafa Kalimann para atuar
em suas novelas. E mais,
o novelista disse também
“tem um monte de gente
revoltada porque eu teria
dito em algum site que ela
não serve para ser atriz
por ser ex-‘BBB’. Mentira.
Eu jamais diria isso”. Que
assim seja.

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv. na Av. Flórida
nº4505. Lote nº07, da quadra
nº39, zona I. Área const. de 189,50m², e
área total de 490m². Corretor Otávio
SEMI MOBILIADA - Resid.
em alv c/ área const. de
aprox. 225 m², 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, coz., área de
serviços, dispensa, garagem. Rua Lions
5896, Jd. Lisboa. Corretor Caetano.

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv., Av Duque
de Caxias, nº 4434, Zona
Armazém, com área total de terreno de aprox.
402m² e com área construída de aprox. 280m²,
sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha com
móveis planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, B.W.C social, área de serviço, 02 vagas
de garagem, piscina e edícula que contém 01
quarto, 01 B.W.C social e escritório.

Residência
vendas

R$ 680.000,00

Resid. em alv. ,Rua Irmã Thais
nº 4381 (Atrás da Catedral).
Terreno com área total de 525 m² (15x35m),
sendo 220m² de área construída. Suíte, 03
quartos (sendo 01 c/ closet e mobiliado), bwc
social, jardim de inverno, sala com domos,
coz. americana planejada c/ churrasqueira
(aberta). Fundos: lav. c/ área de estendal,
cozinha planejada e mobiliada, edícula
planejada, bwc, disp., canil, duas piscinas
(sendo uma com hidromassagem), portão
eletrônico e cerca elétrica.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

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

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Cuidado para não agir de uma maneira displicente com seu parceiro e buscar algo que venha de encontro aos
seus propósitos afetivos e pessoais.
Pense também no outro, ou na outra!

No aspecto financeiro, convém ficar
alerta: existe o risco de perder dinheiro numa transação de compra e
venda. Além disso, estará propenso
a gastar exageradamente em artigos
supérfluos.

O momento é bom para buscar mais
conhecimento acerca de seu próprio
temperamento, por meio de pessoas
ou profissionais que atuam na área
psicológica. Tenha calma e paciência.

Modificações no ambiente de trabalho tanto podem ser positivas como
negativas, dependendo somente da
maneira como vai encarar essa transformação. Relaxe, tudo dará certo.

Não vai se deixar abater por nada
contrário às suas expectativas, pois é
a partir daí que ganhará alma nova e
disposição para dar a volta por cima.
Aliás, sua mente estará mais ágil.

Poderá ter determinadas mudanças de
padrão comportamental, que acabará
sendo notada também no ambiente
de trabalho. Não se sinta confortável
diante de injustiças.

Redobrará a sua capacidade de trabalho a fim de manter a estabilidade
de sua economia. Assim, conseguirá
se fixar em algo por um bom tempo e
sem perder seu foco.

Qualquer dificuldade será encarada
com equilíbrio e bom senso, não se
deixando levar pelo ardor do momento
e muito menos pelo impulso emocional, que nunca é um bom conselheiro.

Terá um temperamento mais extrovertido e descontraído, quando não vai se
aborrecer com as situações difíceis
que venham a surgir, principalmente
no que diz respeito à família.

Para saciar sua curiosidade, poderá
iniciar uma pesquisa sobre um assunto
que despertou seu interesse. Aliás,
é um bom momento para iniciar um
curso, estudar e trocar informações.

Vai se sentir mais afetivo e fará questão de demonstrar esse aspecto, sem
receios e sem barreiras. Libera-se
intimamente e isso trará uma nova
motivação à vida a dois.

Poderá ter boas notícias vindas de
alguém ou de uma empresa que
acompanha seu desempenho profissional. Está na hora de aproveitar a
maré positiva e dar uma guinada em
sua carreira.

Residência
vendas

R$ 240.000,00

Residência
vendas

R$ 180.000,00

Resid. em alv. nº 233, no
Cond. Pq. das Grevilhas,
c/ aprox. 339,60m² de área total e
aprox.. 106m² de área de const.,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.
Resid. em alv. Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Pq.
Bandeirantes. Área de total de 252m²
e área const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa. Corretor Otávio.

Residência
vendas

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

Residência
vendas

R$ 380.000,00

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

Residência
vendas

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua
Santa Cruz das Palmeiras,
nº 3851, Jd. Cima, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, área de
serviços, garagem para 02 carros.
Corretor Sandro.

R$ 700.000,00

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

sobrados:
vendas

R$ 420.000,00

Sobrado em construção,
Lote 1-B - Quadra 13, Jd.
Colorado, com 01 suíte com sacada,
01 quarto com sacada, 01 quarto
simples, sala, cozinha, 02 B.W.C social
e garagem coberta.

apartamentos:
vendas Ed.

Resid. em alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem. Corretor Caetano.

R$ 175.000,00

R$ 1.300.000,00

San Pietro - apto
602 - Rua Dr. Camargo
Sendo: 3 suítes, bwc social, sala
de estar/jantar, cozinha, sacada
gourmet com churrasqueira, área
de serviços. 2 vagas na garagem.
Ótima localização!

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

Pedra Branca, apto
603, área total de 165m²,
e área útil de 111m², suíte, 02 qtos,
sala, coz., bwc, área de serviços e
garagem, (obs: Apto. de frente p/
a Rua Jose H. Ramos). Corretor
Otávio.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

Burle Marx - apto.
1003, 01 suíte, 02
quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona
III. Corretor: Caetano.
Liberty - Apt 403,
contendo 01 suíte, 01
quarto, sala, cozinha planejada, bwc,
porcelanato na cozinha e madeira
nos quartos, 01 vaga de garagem.
Corretor: Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

Green Park - Apto. 33,
Bloco A, área total aprox.
110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390. Correto
Caetano

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 1.300.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

Terreno na Rua Abraão
Viotto Jardim Vila Romana,
(Próx ao Supermercado Cidade Canção
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.
Terreno com. - com área
total de aprox. 1.300,8m²,
localizado no Parque Ônix. Com
possibilidade de parcelamento em até
60 vezes com correção. Próx. ao novo
Shopping.

Terrenos:
vendas

R$ 400.000,00 -

Terreno - no Parque Res.
Interlagos, com área total
aprox. de 508.25m² (20,33 x 25m²),
Lote 01, quadra 11, terreno de esquina,
em frente ao Cond. Europark. Corretor
Caetano.

Terrenos:
vendas

R$ 280.000,00

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

Residência:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria, lote nº

03A, da quadra 08, com área total
de aproximadamente 153,36m² e área construída
de aproximadamente 97,00m², localizada na
Travessa Ingá, 3604, Zona VI, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C social, garagem e
área de serviço com churrasqueira. * RESIDÊNCIA
NOVA*

Residência:
R$ 1.100,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria

localizada na Rua Curitiba
N°4609 com 245m² de terreno e 125m² de
construção. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço
com churrasqueira.

Residência:
LOCaÇÕes Rua

R$ 650,00

sobrados:
LOCaÇÕes Piso

R$ 1200,00

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

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

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

nº 602, com área
total de aprox. 184m²
e área privativa de 133m², sendo
02 suítes, sala de estar/jantar, sala
de TV, cozinha, área de serviço,
área gourmet com churrasqueira,
01 lavabo e 02 vagas de garagem.
*MÓVEIS
PLANEJADOS
EM
TODOS OS CÔMODOS*

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

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

apartamentos:
R$ 850,00
LOCaÇÕes Apartamento
na

Rua
Santa Catarina, 3585
- Ed. Villagio di Roma, Apto 701,
sendo: 01 Suíte, 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, bwc
social, área de serviços e 01 vaga na
garagem. Condomínio com salão de
festa, piscina, playground e quadra de
esportes. + Cond.

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 650,00

Ouro Verde 1 – Apto
nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, coz., área de serviços
e 01 vaga de garagem. Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio. + Cond. + Seguro
R$ 24.000,00

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 1.200,00

Solar das Palmeiras
II - Apto 802, área total de
126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m²,
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área
de serviços, sendo todos os quartos, sala
e corredor em piso laminado, e BWC, coz.
e área de serviços em piso cerâmico; 02
vagas de garagem

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

R$ 1.150,00

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

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes Localizado na rua

Piúna,
3845 - Edificio Itapema
– Apto 03 - Localizado na Rua Piuna
No 3845 Zona I – Contendo 01 Suíte
02 Quartos, Sala, Cozinha, B.W.C,
Lavanderia e garagem com 1 vaga. +
Cond.

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes -

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 2.500,00

Comercial localizada
na Av. Maringá, 5404,
esq. com R. José Honório Ramos Zona II, com aproximadamente 490,00
de terreno e 350,00 m² de construção.
*Estacionamento com 5 vagas para
carro, e 3 vagas para moto.
Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.
Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

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

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

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

Comercial:
R$
LOCaÇÕes

24.000,00 - Localizado
na Av. Paraná, próximo
á Panificadora Real e Mercado Cidade
Canção, Terreno com aprox. 750m²
(15x50) e área construída de aprox.
900m². Corretor Caetano. + Seguro

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 13.000,00

comercial – Imóvel
de esquina, próx. do
Cemil, área const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar. Várias salas
de atendimento sendo algumas com bwc,
garagem e demais dep. Corretor Caetano.
R$ 3.000,00

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 6.000,00

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

R$ 450,00

apartamentos:
R$ 1.280,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

Dr.
Rui Ferraz de Carvalho,
4140 - Zona I - Ed. Liberty - apto 203
- R$ 1280,00 + condomínio, sendo:
01 Suíte, 01 quarto, sala, sacada,
cozinha com armários, exaustor;
bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com
playground, academia e sauna. +
Cond.

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

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

R$ 8.000,00

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

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

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

Comercial:
R$ 2.000,00
LOCaÇÕes Sala Comercial - Ed. Ravel

Tower, 1° Andar, Última
Sala. Sala No 31, com aprox. 131 m².
Localizada na Avenida Maringá. Sala
Contem Recepção e 3 Salas, uma das
salas tem uma cozinha.

Comercial:
R$ 1.700,00
LOCaÇÕes Sala Comercial – Gazebo,

localizado na Rua Dese
mbargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo
um bwc e uma pia. Corretor Caetano. +
IPTU + Seguro

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

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

R$ 7.000,00

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

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

de
aprox. 500m². Rodovia PR323, Frente a Havan. corretor Caetano. +
Seguro
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ISAÚDE

Receitas caseiras são grandes
aliadas da beleza o ano todo
Todos sabem que estamos ligados à natureza. A
sobrevivência da Humanidade depende dela. Tudo o
que serve ao Homem, tem
sua origem na natureza.
E assim também é com os
cosméticos. Desde sempre,
as ervas serviram de base
para a preparação de cremes e fragrâncias.
Foi somente no Século
XX que a indústria deste
segmento experimentou
grandes avanços, vieram
outros componentes que
somaram aos antigos ingredientes, mas ainda é
possível encontrar produtos feitos somente à base de
ingredientes naturais que
tratam a pele com muita
eficácia.
As temíveis rugas são
consequência do tempo,
mas fatores externos ajudam a acelerar o processo de envelhecimento da
pele, tais como alimentação inadequada, intestino
que não funciona bem e
o estresse, apenas para
citarmos alguns.
Então, as rugas podem
aparecer independentemente da idade, e isso vale
para as mulheres e para
os homens. Elas aparecem
quando a pele vai perdendo a sua elasticidade e
tonicidade, sendo que o
primeiro local afetado é o
ângulo externo dos olhos,
depois na testa e entre as
sobrancelhas, e depois ao
redor dos lábios e assim
vai. Normalmente, a partir dos 30 anos, as rugas
começam a mostrar suas
garras. Esse efeito tanto
pode ser retardado como
acelerado, depende de cada
organismo, da predisposição genética e do tipo de
vida que a pessoa tem.
Falando em prevenção, é
“chover no molhado” dizer
que a alimentação deve
ser equilibrada, que não se

O pepino é um aliado da pele há décadas, sendo que os cremes e loções à base de pepino
fizeram grande sucesso nas décadas de 1970 e 1980. Ainda hoje são usados nos rituais de
beleza. GB Imagem

deve beber e nem fumar e
ainda todos deveriam ser o
sagrado direito de dormir
oito horas por dia. Observadas as orientações, esta
seria a primeira guerra
contra o envelhecimento
precoce da pele e manutenção de saúde boa.
E tem mais, o levedo de
cerveja é poderoso aliado,
misturado com fontes de
Vitamina A,C,D, e E. Outro
queridinho, o confrei, mas
que anda esquecido porque
o chá da planta que tanto
sucesso fez na década de
1980 foi desaconselhado
pelos médicos, uma vez
que poderia prejudicar o
organismo em longo prazo, no entanto é rico em
aloantaina que estimula a
regeneração dos tecidos e
recomenda-se o uso externo da planta.
Outra que também serve

para o preparo de poderosa
máscara é a salsa, a mesma
que usamos na cozinha. A
máscara feita com salsinha
amassada abre os poros
por isso após o uso devese usar chá adstringente
gelado para normalizar o
aspecto da pele. E falando
em adstringentes, uma boa
dica são os formulados
à base de calêndula, hamamélis ou hortelã.
Nunca é demais lembrar

que os produtos naturais
podem causar reações na
pele e até mesmo alergias.
Muito cuidado deve-se ter
principalmente quando
misturamos as ervas. Assim, uma consulta com o
dermatologista é necessário a fim de tirar qualquer
dúvida.
Nesta conversa sobre
beleza natural, quase que
no topo da lista está à babosa, oficialmente chama-

INTIMAÇÃO POR EDITAL

Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca
de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo § 4º do art. 26, da Lei 9.514/97 e por solicitação da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04), INTIMA a devedora fiduciante a Sra. ALINE
FERNANDES DE OLIVEIRA, a comparecer no Serviço de Registro de Imóveis 1º Ofício, situado à Rua Desembargador
Munhoz de Melo nº 3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min às
11h00min e 13h00min às 17h00min no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora (vide Projeção do Débito para Purga da mora em Serviço Registro de Imóveis, arquivada
no Cartório) para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao Contrato de Aquisição de Terreno e
Construção de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia - Carta de Crédito Individual FGTS/Programa Minha
Casa Minha Vida - CCFGTS/PMCMV - SFH nº 8.4444.1804405-9 datado de 11 de maio de 2018, firmado pelas partes nesta cidade de Umuarama-PR, registrado sob nº 05 e 06 na matrícula nº 51.343, livro 02-Registro Geral, desta
Serventia, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, sob pena de vencimento antecipado de toda
a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97 e
imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: poderá efetuar a purga da mora na agência da Caixa Econômica Federal, detentora do
financiamento. Caso Vossa Senhoria já tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente
intimação, por gentileza desconsidere, para todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que
sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle da credora. Protocolo nº 231.
xxx de 08/07/2020, no livro 1-T de protocolos. Dado e passado nesta cidade de Umuarama-PR, 08 de julho de 2020.
Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Oficial

da de Aloe Vera. A planta
tem grande efeito cicatrizante e emoliente. Por
muito tempo, a máscara de
babosa nutriu e revitalizou
os cabelos e pele de várias
gerações. Atualmente, aparece como ingrediente em
vários cosméticos.
E figurando com imponência no meio de tanta
modernidade nos cosméticos está à boa e velha
camomila. O chá é uma
delícia, acalma a alma e
tem poderes digestivos. É
da flor da camomila que é
extraído o azuleno, um óleo
que serve de ingrediente
para o Creme de Azuleno –
disponível no mercado em
várias marcas – que tem
ação refrescante e calmante da pele principalmente
quando se faz depilação ou
pós-barba.
Quando quiser aparecer
naquela festa com o rosto
fresquinho, olhos brilhantes e cheios de vida, antes
de fazer a maquiagem
aplique compressas de

chá de camomila gelado
no rosto. Use o próprio
saquinho do chá envolvido
numa gaze. Deixe sobre
os olhos durante alguns
minutos. O resultado será
surpreendente.
As rodelas de pepino
continuam eficazes e podem ser aplicadas sem susto no rosto. O pepino atua
como antienvelhecimento,
emoliente e revitalizante.
A lista de ervas, frutas e
raízes é imensa. Mas, o que
precisamos mesmo é tomar
uma atitude em favor dos
ingredientes naturais, começando pelos alimentos
que ingerimos.
Modernos e práticos, os
comprimidos e cápsulas
apresentados como concentrados de determinadas
plantas merecem cuidado
extra. Não se pode negar
que tem muita coisa boa no
mercado, por isso, procure
a orientação do médico se
a intenção é suplementar
a alimentação diária. Da
Redação/GB Edições
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Bel. Durvalino Inácio Pinto
Oficial

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, ETC...
FAZ SABER a quanto o presente edital vir ou dele conhecimento tiver, que se encontram neste
Ofício, débitos referentes a encargos vencidos e não pagos relativos ao período de 29/06/2020 a
03/07/2020, do contrato de financiamento imobiliário nº 8.4444.0902805, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 29/05/2015, registrado sob nº 3, na matrícula nº 16246 deste
Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de EBER CAMPOS DE ALMEIDA - CPF
029.637.891/73, referente ao imóvel situado na Rua Antonio P. Farias (Bodoco) nº 143, Lote 09A, qda. 6, Bella Vista, Cruzeiro do Oeste-PR, CEP 87400-000. O valor dos encargos,
posicionado em 03/07/2020, corresponde a R$ 8.908,33, sujeito à atualização monetária, aos
juros de mora, às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, os
encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vossa
Senhoria, para que se dirija a este 1º Ofício de Registro de Imóveis, situado na Rua Edmundo
Mercer Junior, nº 243, Centro, em Cruzeiro do Oeste-PR, onde poderá efetuar a purga do débito
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data. Nesta
oportunidade, fica Vossas Senhorias cientificadas que o não cumprimento da referida obrigação
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora fiduciária Caixa Econômica Federal CEF, nos termos do Art. 26 §7º da Lei 9.514/97.
Cruzeiro do Oeste-PR, 03/07/2020. (aa) EUDES JOSÉ TONELLI. Escrevente
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FAZ SABER a quanto o presente edital vir ou dele conhecimento tiver, que se
encontram neste Ofício, débitos referentes a encargos vencidos e não pagos relativos ao
período de 29/06/2020 a 03/07/2020, do contrato de financiamento imobiliário nº
8.4444.1535132, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 02/06/2017, registrado
sob nº 3, na matrícula nº 18919 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de
JOSÉ F. LUCHTENBERG DE MENDONÇA - CPF 099.710.699/97, referente ao
imóvel situado na Rua Pedro Correia Neto, nº 790, casa 01, Jardim Alfa I, Tapejara-PR,
CEP 87430-000. O valor dos encargos, posicionado em 03/07/2020, corresponde a R$11.256,30, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora, às despesas de cobrança até
a data do efetivo pagamento, somando-se também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a
este 1º Ofício de Registro de Imóveis, situado na Rua Edmundo Mercer Junior, nº 243,
Centro, em Cruzeiro do Oeste-PR, onde poderá efetuar a purga do débito acima
discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data. Nesta
oportunidade, fica Vossas Senhorias cientificadas que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do
imóvel em favor da credora fiduciária Caixa Econômica Federal CEF, nos termos do Art.
26 §7º da Lei 9.514/97. Cruzeiro do Oeste-PR, 03/07/2020. (aa) EUDES JOSÉ
TONELLI. Escrevente
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, ETC...
FAZ SABER a quanto o presente edital vir ou dele conhecimento tiver, que se encontram neste
Ofício, débitos referentes a encargos vencidos e não pagos relativos ao período de 29/06/2020 a
03/07/2020, do contrato de financiamento imobiliário nº 8.4444.0513278, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 04/12/2013, registrado sob nº 3, na matrícula nº 14037 deste
Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de STELA CRISTINA COSTRA DE
MATOS - CPF 071.493.689/80, referente ao imóvel situado na Avenida Brasil s/nº, Conjunto
Habitacional MAR. Tapejara-PR, CEP 87430-000. O valor dos encargos, posicionado em
03/07/2020, corresponde a R$ 13.608,41, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora, às
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, os encargos que
vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para
que se dirija a este 1º Ofício de Registro de Imóveis, situado na Rua Edmundo Mercer Junior, nº
243, Centro, em Cruzeiro do Oeste-PR, onde poderá efetuar a purga do débito acima
discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data. Nesta
oportunidade, fica Vossas Senhorias cientificadas que o não cumprimento da referida obrigação
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora fiduciária Caixa Econômica Federal CEF, nos termos do Art. 26 §7º da Lei 9.514/97.
Cruzeiro do Oeste-PR, 03/07/2020. (aa) EUDES JOSÉ TONELLI. Escrevente

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

ISEGURANÇA

Spin ganha controle eletrônico de
estabilidade e novo acabamento

A Chevrolet está ampliando o pacote de equipamentos
de segurança e comodidade
do Spin. O modelo se destaca
por ser a opção de veículo de
sete lugares mais acessível e
de maior sucesso do mercado nacional.
A principal novidade do
Spin para a linha 2021 é a
adoção do controle eletrônico de estabilidade e tração
como item de série em todas
as configurações.
A tecnologia reduz sensivelmente o risco de perda
de controle do veículo em
condições extremas ao limitar a velocidade quando
ela se torna incompatível
com a trajetória ou a aderência do piso.
O crossover da Chevrolet
ganha também assistente
de partida em aclive, muito
útil em saídas de semáforos
e manobras em planos inclinados. O item funciona com
as configurações de câmbio
automático e manual, ambos
de seis marchas.
O alerta de não afivelamento do cinto do passageiro
chega para complementar o
aviso referente ao do lado
do condutor, já existente.
Também extensiva a toda a
gama estão o novo grafismo
do painel de instrumentos e
a inédita opção de cor Azul
Eclipse para a carroceria.
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Já o controlador de limite de velocidade é outra
inovação e está disponível
desde as configurações intermediárias. Teclas no volante permitem ao motorista
determinar a velocidade
máxima que o carro poderia
alcançar em acelerações
para evitar multas de trânsito, por exemplo.
Em relação a parte mecânica, a principal alteração fica por conta da nova
geração da transmissão
automática de seis marchas,
de funcionamento mais suave e eficiente, em linha com
os recentes lançamentos da
Chevrolet, como os novos
Onix e Tracker.
No caso do Spin, a transmissão AT6 foi especialmente recalibrada para trabalhar em harmonia com o
motor 1.8 SPE/4 ECO Flex de
até 111 cavalos de potência e
17,7 kgfm de torque.
MAIS ESPORTIVO
A versão aventureira do
Spin é a que traz a maior
quantidade de novidades externas. A primeira delas é a
adoção da gravata Chevrolet
com fundo preto, exclusiva
de configurações especiais
da marca.
A cor preta passa a dar o
tom também para os acabamentos da grade frontal, das
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A linha 2021 do Spin chega às concessionárias Chevrolet nas próximas semanas
em quatro versões de acabamento: LS, LT, Premier e Activ.

molduras centrais inferiores
do para-choque dianteiro e
traseiro além dos estribos
laterais e do rack de teto em
formato de “U”.
Peças escuras com pintura fosca e outras com
cobertura brilhante criam
uma perfeita combinação
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NOTÍCIAS DA

D

com os demais detalhes
visuais do veículo e ajudam a
acentuar sua esportividade,
incluindo as rodas aro 16
com superfície usinada, os
faróis com máscara negra e
guias de LED.
O crossover da Chevrolet
conta com acabamentos
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A versão aventureira Activ assim como a de luxo
Premier vêm equipadas de
série com ar-condicionado,
direção elétrica, transmissão
automática, câmera de ré
com linhas guias, sensor de
chuva, acendimento automático dos faróis, entre outros.
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UNIPAR
ENGENHARIA MECÂNICA

ESTÉTICA E COSMÉTICA

Recém-formado consegue
trabalho na IBO Group

Ex-aluna comemora
sucesso de sua clínica

Ana Maria Marques diz que está realizada
com a profissão que escolheu e muito feliz
com o sucesso de seu espaço de trabalho

A paixão por cuidados com a saúde e o bem-estar
levou a jovem Ana Maria Marques para o curso de
graduação em Estética e Cosmética. Ela se formou
pela Universidade Paranaense, em Umuarama, em
2017. Saiu confiante e determinada a realizar seu
sonho de ter seu próprio negócio, no caso, uma
clínica para chamar de sua.
E isso aconteceu em seis meses. Ao seu espaço de
trabalho, de atendimento, instalado em local central
da cidade de Umuarama, deu seu nome: ‘Ana Maria
Marques Estética’. Ela sabe que para encantar o
cliente tem que imprimir seu estilo e caprichar no
trabalho que se projeta em sua marca pessoal.
“Sempre tive vontade de empreender, investir em
algo novo, como no conceito de estética integrada,
e, com muita dedicação e foco, estou conseguindo”,
conta Ana Maria, que atualmente também
atende na vizinha cidade de Douradina. “Estou
em ascensão, estou me dedicando a uma linha de
trabalho voltada para o natural, com uso de ervas
e aromaterapia; para isso fiz cursos específicos
em estética ortomolecular e estética integrativa”,
comemora.
NA UNIPAR Das boas lembranças do tempo
da graduação, sobre o que a Instituição
proporcionou para que se tornasse uma profissional
empreendedora, ela não mede elogios: “São
muitas boas lembranças! Das amizades, dos meus
mestres incríveis, das conversas e ensinamentos
profissionais e humanos, tudo muito valoroso!
E mais: a estrutura laboratorial e do Centro de
Estética da Unipar permitiram vivência clínica por
completo! Hoje estou trilhando minha carreira com
competência e entusiasmo graças ao que vivi e
aprendi na Universidade”.
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premium na cabine. A conectividade fica por conta
do multimídia MyLink com
Android Auto e Apple CarPlay além do sistema de
telemática avançada OnStar
com seus serviços exclusivos
de segurança e proteção
patrimonial.

Renan Foganholo começou como estagiário na
conceituada empresa multinacional, que hoje o
tem contratado como projetista júnior

Ana Maria em sua clínica: estética
molecular e integrativa como diferencial

TALENTO UNIPAR

A Universidade Paranaense se
orgulha de seus ex-alunos que lutam
para a realização de seus sonhos.
Todos merecem aplausos! São muitos
exemplos. Aqui, destacamos dois.

Renan na IBO, em
Curitiba: “Empresa
incrível” e boas
perspectivas na
carreira de projetista

Professores do curso de Engenharia Mecânica da
Universidade Paranaense comemoram o sucesso de exalunos no mercado de trabalho. Entre os que mais estão
se destacando está o engenheiro Renan Foganholo,
que conquistou emprego na IBO Group, empresa
multinacional que atua em Curitiba há muitos anos.
Entrou no meio do ano passado como estagiário e, no
início deste, foi contratado. Ou seja, assim que abraçou
o diploma ocupa este cobiçado posto de trabalho, na
Capital. Renan, que é de Iporã, diz estar muito feliz com
a conquista: “Felizmente tive a oportunidade de entrar
nesse empresa incrível e posso dizer que a profissão
de projetista me parece bem atraente, tendo em vista
meus gostos e aptidões”.
Segundo ele, a IBO também vislumbra boas
perspectivas profissionais a longo prazo. “Nunca tive
um objetivo muito claro a respeito de que carreira
seguir; a certeza que sempre tive era pela
área de exatas por ter uma maior afinidade
com números e lógica... acho que acertei
e por isso pretendo me dedicar bastante”,
comenta.
NA UNIPAR Durante os cinco anos que
estudou na Unipar, o recém-formado diz ter
boas lembranças da rotina acadêmica: “Não
foi fácil: o ir e vir diário, o trajeto Iporã/
Umuarama/Iporã era cansativo, mas valeu
todo esforço, pois o curso de Engenharia
Mecânica nos mostrou as diferentes opções
para atuação nesta área, nos incitando a nos
aprofundarmos nos assuntos com os quais
tínhamos maior interesse, afinidade ou
convívio; assim cada um pôde desenvolver
suas aptidões”, descreve, reafirmando seu
contentamento pela escolha que fez.

