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Os 50 anos do
Sindicato dos
Trabalhadores
Rurais de Pérola
N este domingo dia 13, o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pérola comp leta 50 anos de fundação. Leônidas Telles (foto)
participou da fundação e
lembra do trabalho que o
s indicato sempre fez em
favor do homem do campo.
S indicato recebeu várias
homenagens. Página A4

VIDA ATIVA NA PANDEMIA - O projeto Vida Ativa Melhor Idade,

que envolve centenas de idosos de Umuarama, está mantendo várias
a tividades com as restrições que a pandemia exige. E garante mais
saúde e animação dos participantes. Página A3

Nova rodoviária de Umuarama já
tem prazo para entrar em operação
A nova estação rodoviária de Umuarama, no
a lto da avenida Paraná já está pronta, mas
ainda faltam alguns detalhes para entrar em
f uncionamento. A previsão da administração
municipal é iniciar o atendimento até outubro
próximo. Isso porque faltam definir a empresa
que vai administrar o empreendimento e quem
vai se instalar no prédio, tudo por meio de licitação. Na sexta-feira, o prefeito Celso Pozzobom
falou dos detalhes que faltam. Por fora e por
dentro, a obra ficou imponente, digna de cidade
grande. Página A5

Ônibus da Viação Umuarama levou comitiva até a nova rodoviária que tem escada rolante, porta automática e elevadores

Prefeito Pozzobom na escada rolante da nova rodoviária

Ricardo Barros cobra harmonia entre poderes para eleições
Página A2
SAÚDE

ESPORTES

Junho Vermelho
reforça importância
da doação de sangue
para salvar vidas

Brasil abre hoje
a Copa América
diante da Venezuela
Página A8

A Campanha Junho Vermelho está ocorrendo em todo o Brasil reforçando a importância do ato de amor na doação de sangue
para salvar vidas. Em Umuarama, mesmo
c om o friozinho que chegou na semana
passada, o Hemonúcleo tem atendido até
além da capacidade diária.

UMUARAMA

Neste domingo tem
vacinas para quem
tem 55 a 59 anos
Página A7
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Coluna Ilustradas
Justiça abre consulta
pública de classificação de
idades para TV, cinema e apps
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
abriu nesta semana uma consulta pública para discutir
s obre a Classificação Indicativa de faixas etárias para
conteúdos exibidos em programas de TV, cinema, jogos
e letrônicos e de interpretação (RPG) e aplicativos de
celular.
O processo de classificação indicativa de conteúdos
é uma ferramenta utilizada pelo MJSP para informar as
famílias sobre a faixa etária indicada para cada tipo de
obra audiovisual. Com a consulta pública, que ocorre até
o próximo dia 30 de julho, pais e responsáveis podem
colaborar com a produção e atualização da portaria que
r egulamenta o procedimento de análise dos produtos
midiáticos.
O s interessados em participar da consulta podem
e nviar sugestões, colaborações e críticas ao programa
p reenchendo um formulário disponível no site do Ministério e em seguida enviar o documento para o e-mail
classificacaoindicativa@mj.gov.br.
Como funciona?
O Ministério da Justiça e Segurança Pública explica
que a Classificação Indicativa é um serviço prestado à
sociedade, mas que não se sobrepõe à análise e decisão
dos pais e responsáveis sobre quais conteúdos os filhos
podem consumir. “É uma ferramenta que pode auxiliá-los
nessa decisão. É recomendado, também, que os pais e
r esponsáveis tenham conhecimento a respeito desses
produtos e conversem com os filhos sobre os conteúdos
e temas abordados”, afirma a pasta.
Atualmente o MJSP divide as produções audiovisuais
em seis categorias: Livre, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16
anos e 18 anos.
Conteúdos classificados como “Livre”, ou para crianças maiores de 10 anos têm exibição a qualquer horário.
A partir das 20h é permitido a veiculação de material
indicado para maiores de 12 anos, em seguida, às 21h
para maiores de 14 anos. Depois das 22h estão liberados
produtos midiáticos para maiores de 16 anos. Conteúdos
p ara adultos com 18 anos, ou mais, só são permitidos
após as 23h.
Todo o processo de análise das obras é realizado por
profissionais da Coordenação de Classificação Indicativa,
do MJSP. Os produtos são assistidos pelos técnicos da pasta que discutem sobre o conteúdo e depois determinam
uma faixa etária indicada.

Acompanhado de
apoiadores, Bolsonaro
sai em motociata em São Paulo

ELEIÇÕES 2022

Ricardo Barros cobra harmonia entre os Poderes
para garantir equilíbrio no processo eleitoral
Brasília - O líder do Governo na
C âmara, deputado Ricardo Barros
( PP-PR), defendeu na semana que
passou, que não haja mais mudanças
n as regras eleitorais após o fim do
p razo de filiações partidárias. Ele
participou da comissão geral (sessão
especial de debates) no Plenário da
Câmara sobre a Regulamentação do
Combate às Fake News, Voto Impresso e Sistemas Eleitorais.
Barros lembrou que em setembro
d e 2020, apenas dois meses antes
das eleições municipais, o Supremo
Tribunal Federal (STF) determinou
a aplicação imediata dos incentivos
à s candidaturas de pessoas negras.
Como o prazo para filiações partidárias já havia se encerrado em abril,
os partidos tiveram dificuldades para
cumprir as normas.
A decisão do STF contrariou
e ntendimento prévio do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que havia
definido que as regras só seriam obrigatórias a partir das eleições de 2022.
“Um dos nossos objetivos, e fazemos
e ste apelo, é o de que nenhuma

norma eleitoral seja alterada depois
do fim do prazo de filiação, para que
o s partidos e as pessoas possam se
preparar adequadamente”, explicou
Barros.
Cumprimento de decisões
Na sessão de debates desta quartafeira, o líder do Governo manifestou
satisfação com o compromisso feito
pouco antes pelo presidente do TSE,
m inistro Luís Roberto Barroso, de
c umprir uma eventual decisão do
Congresso Nacional pela adoção do
voto impresso a partir de 2022.
“ O Governo é favorável à tese
d o voto auditável. O Parlamento
d ecidirá e fico feliz por saber que
h averá o cumprimento da decisão.
Afinal, quando votamos a criação de
quatro Tribunais Regionais Federais
(TRFs), o ministro Joaquim Barbosa
deu uma liminar e não implementou
a decisão de emenda constitucional
a provada nesta Casa com quórum
qualificado”, disse Barros. “Então, se
h ouver o cumprimento, será muito
bom”, acrescentou.
O deputado ressaltou que o voto

auditável é uma questão de segurança
para o eleitor, sem prejuízo da tecnologia. “Em 1989, quando fui prefeito
d e Maringá, doei os três primeiros
computadores que a Justiça Eleitoral
b rasileira teve. A informatização é
uma conquista importante para todos
os brasileiros”, acrescentou.
S obre outro tema da comissão
geral da Câmara, o combate às fake
n ews, Ricardo Barros destacou a
importância de o País garantir que
as notícias falsas não atentem contra
o processo eleitoral. O deputado
d efendeu, também, a garantia da
h armonia e da independência entre os Poderes, dentro do princípio
democrático de que todos são iguais
perante a lei.
“Infelizmente, existe uma casta de
inimputáveis: muitas eleições foram
d ecididas na véspera por meio do
acatamento de denúncias pela Justiça Eleitoral, afastando candidatos.
Muito tempo depois, quando se descobre que a denúncia não era válida,
o resultado da eleição já foi mudado
e ninguém responde por isso”.

Petrobras anuncia queda de 2%
no preço da gasolina às refinarias
Rio (AE) - O litro da gasolina
v endido nas refinarias da Pet robras vai ficar 2% mais barato
(- R$ 0,05) a partir do sábado, 12,
conforme a empresa. A revisão foi
a nunciada nesta sexta-feira, 11,
aos clientes. Com isso, o valor do
l itro passa de R$ 2,58 para R$
2,53.
De acordo com a StoneX, com
essa redução, o preço da Petrobras
está abaixo do mercado internacional e não há oportunidade para
o utras empresas importarem o
combustível.
A estatal utiliza a política de

O presidente Jair Bolsonaro está em passeata pela
c idade de São Paulo, em manifestação organizada por
integrantes de clubes de tiro e de motociclismo do interior
d e São Paulo e região. O ato começou na Zona Norte
de São Paulo e deve seguir pela Marginal do Tietê até a
Rodovia dos Bandeirantes, onde o grupo deve continuar
até o quilômetro 62, próximo a Jundiaí, interior do Estado, e de lá deve retornar para a capital. Ao sair para
a motociata, acompanhado de um apoiador na garupa,
Bolsonaro agradeceu o convite dos manifestantes e disse
“acelera para Cristo”.
O número de manifestantes não foi confirmado pela
PM. No entanto, o que se sabe é que a polícia teve de
disponibilizar mais de 6 mil PMs para mitigar os impactos
do ato no trânsito, uma vez que havia preocupação de a
manifestação prejudicar o comércio neste 12 de junho,
Dia dos Namorados, quarta data comercial mais importante do ano.

p aridade internacional (PPI), na
q ual acompanha as variações do
b rent, negociado em Londres, o
câmbio e os custos logísticos. Com
isso, tende a se aproximar dos valores praticados pela concorrência,
que traz os combustíveis de outros
países para vender no Brasil.
“ O câmbio disparou hoje e
a gasolina está bem estável no
mercado internacional. Era para a
Petrobras aumentar o preço”, afirmou Thadeu Silva, especialista de
petróleo da consultoria.
Em nota, a Petrobras afirmou
que busca evitar o repasse imedia-

to para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. “Nossos preços
seguem buscando o equilíbrio com
o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos
produtos e da taxa de câmbio, para
c ima e para baixo”, afirma. Em
seguida, diz que os reajustes são
realizados a qualquer tempo, sem
periodicidade definida, de acordo
com as condições de mercado e da
análise do ambiente externo. “Isso
possibilita a companhia competir
de maneira mais eficiente e flexível”, complementa.

A CORAGEM É CONTAGIOSA E O POVO BRASILEIRO
CORAJOSO SE LEVANTOU CONTRA A CORRUPÇÃO
• Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

SER ÍNTEGRO, EQUILIBRADO E AUTÊNTICO É OBJETIVO DE TODO HOMEM NO
PROCESSO DE EVOLUÇÃO

Governo de SP multa Bolsonaro
por não usar máscara em
manifestação neste sábado
O governo de São Paulo divulgou nota ontem inf ormando que equipes da Saúde e Segurança Pública
a utuaram o presidente Jair Bolsonaro por ser flagrado
sem máscara durante a manifestação que realiza nesse
sábado na capital. O valor da autuação é de R$ 552,71.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também foram autuados.
Bolsonaro participou de ‘motociata’ que partiu da zona
norte de São Paulo mais cedo e seguiu para a cidade de
Jundiaí. O governo enviou às autoridades um documento
que “pontua a necessidade da manutenção das medidas
p reventivas já conhecidas e preconizadas pelas autorid ades sanitárias internacionais, como uso de máscara
e distanciamento”. O uso de máscaras é obrigatório no
Estado de São Paulo desde maio de 2020. O governo também divulgou o balanço de ações da Vigilância Sanitária
Estadual na pandemia. Desde 1º de julho de 2020 até 31
de maio de 2021, foram feitas 312.444 inspeções e 7.340
autuações por diversas infrações às normas de prevenção
da covid-19. As autuações com base no Código Sanitário
a estabelecimentos por descumprimento das regras
preveem multa de até R$ 290 mil. Pela falta do uso de
máscara, a multa é de R$ 5.294,38 por estabelecimento,
por infrator.
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Direito
em
Debate

M axwell Maltz (1.899 – 1.975), foi um
c irurgião que desenvolveu a psicocibernétic a – um sistema empregado para melhorar
a autoimagem e a autoconfiança, de modo a
conduzir a uma vida mais bem sucedida. A psicocibernética foi sem dúvida a maior realização
de Maltz. Essa ciência afirma que todos nós,
desde crianças, temos dentro de nós mesmos
formada uma imagem pessoal, que funciona
como um objetivo para o inconsciente, e acaba
n os levando para uma determinada direção,
querendo nós conscientemente ou não. Dessa
maneira, uma imagem positiva acaba levando
p ara um caminho favorável uma imagem
n egativa para um caminho desfavorável. É
d ele a frase: “A autoimagem é a essência da
personalidade e do comportamento humano”.
Ser um homem íntegro é um objetivo que
todos gostaríamos de alcançar, todavia, não sabemos que a integridade supõe um processo de
evolução que já se percorreu antes de chegar a
ela. A integridade é o equilíbrio da autenticidade. O homem íntegro, o homem que tem uma
personalidade definida e vigorosa, sabe muito
bem o que deve fazer e, saindo de dentro, não
se deixa levar pelas flutuações circunstanciais.
Vivemos tempos em que é preciso definir-se,
enfrentar as consequências sem atitudes que
envergonhem, embora sem estúpidas ostentações. Lutar por defender as ideias nas quais
acreditamos palpitar a realidade do mundo em
que vivemos, dizer não às atitudes passivas ou
conformistas, dizer não às contemporizações,

aos panos quentes.
Definir-se, atuar com retidão e sem fingimentos, porém com transparência e decisão.
Desenvolver nossa atividade sem dramatismo,
m as sem medos que a nada levam. Dar um
testemunho simples por suas maneiras, porém
firme por sua permanência e definido por sua
transparência.
S er as mãos que aliviam, os olhos que
o rientam, os braços que ajudam, as mentes
que criam soluções. Mergulhar no mundo, para
mudar-lhe as estruturas injustas, criando novos
ambientes que possibilitam e facilitam a vida
do mútuo amor.
Sendo assim, o objetivo passa a ser lutar por
essa profunda renovação interior, que fortalece
e tempera, para produzir mudança no ambiente em que atuamos.
Maltz nos ensina que: “Há dentro de cada
u m de nós um ‘instinto de vida’, que está
s empre trabalhando para a saúde, felicidade
e tudo o que contribui para mais vida para
o indivíduo”. Essa potência de vida interior
(integridade) deve ser cuidada com todo carinho através de pensamentos e ações positivas
direcionadas ao serviço do próximo.
Portanto, ser íntegro não é somente camin har, mas caminhar sabendo para onde vai,
afinal de contas, quando um homem sabe para
onde vai, o mundo se afasta para dar-lhe força
e importância. Pense nisto!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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IJUNHO VERMELHO

Campanha reforça a importância
do ato de doar sangue e salvar vidas
A Campanha Junho Vermelho está ocorrendo em
todo o Brasil reforçando a
importância de realizar um
ato de amor e doar doação
de sangue para salvar vidas.
Em Umuarama, mesmo
com o friozinho que chegou na semana passada, o
Hemonúcleo tem atendido
até além da capacidade diária. “Estamos atendendo
em média 40 pessoas, mas
hoje foram 49 doadores”,
explicou o diretor do órgão
em Umuarama, Cláudio
Francisconi.
Ele salientou que apesar
de demanda, estão conseguindo manter o estoque
de segurança diário de
bolsas, que é de 300.
“Chegamos a distribuir
700 bolsas por mês para
os hospitais, estão é muita
coisa e precisamos sempre
contar com a solidariedade
das pessoas, com um dos
maiores gestos humanitários e de cidadania que se
pode fazer: a doação. Não
se sabe quem vai ajudar,
mas essa entrega, essa empatia é o que nos possibilita
atender a quem precisa”,
afirmou Francisconi.
Além das doações normais, o diretor salientou
também a importância das
doações de plasma para
fim de atendimento aos
pacientes com covid19. A

procura aumentou desde o
ano passado, quando o material começou a ser usado
para auxiliar a recuperação
de pacientes.

mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar
documento oficial com
foto e menores de 18 anos
só podem doar com consentimento formal dos
responsáveis.
Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres
no pós-parto não podem
doar temporariamente.
O procedimento para
doação de sangue é simples, rápido e totalmente
seguro. Não há riscos para
o doador, porque nenhum
material usado na coleta
do sangue é reutilizado,
o que elimina qualquer
possibilidade de contaminação.
Os requisitos para doar
sangue é estar com bom
estado de saúde e seguir
os seguintes passos: Estar
alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas
que antecedem a doação
de sangue; caso seja após o
almoço, aguardar 2 horas;
ter dormido pelo menos 6
horas nas últimas 24 horas;
pessoas com idade entre
60 e 69 anos só poderão
doar sangue se já o tiverem
feito antes dos 60 anos; a
frequência máxima é de
quatro doações de sangue
anuais para o homem e
de três doações de sangue
anuais para as mulher.

Dia do Plasma
Para incentivar essas
doações, no próximo dia 19
acontece o Dia do Plasma,
onde o foco será em doadores que foram positivados
com a covid e estão aptos
a fazer a doação. Para isso,
o doador tem que ter entre
18 e 59 anos, estar no
intervalo de 45 a 180 dias
da data em que foi positivado; não pode ter ficado
intubado, nem precisado
de ventilação mecânica ou
recebido transfusão de sangue durante o tratamento.
COMO DOAR
Para doar, basta agendar
um horário pelo site www.
saude.pr.gov.br/doacao. “Se
chegar aqui sem agendamento, sempre damos um
jeito de atender, mas a pessoa vai acabar esperando
mais tempo”, explicou.
O atendimento ocorre
de segunda a sexta-feira
das 8h30 às 11h30 e das
13h30 às 15h30.
QUEM PODE DOAR
Podem doar sangue
pessoas entre 16 e 69 anos
e que estejam pesando

Adaptado para tempos de pandemia,
Vida Ativa Melhor Idade segue firme
Umuarama - Atividades recreativas, alongamento, circuito funcional,
ginástica aeróbica e –
quando possível – passeios
para pessoas acima dos
60 anos. Com algumas
adaptações por conta das
medidas de segurança
exigidas neste momento,
esta é a proposta do projeto “Vida Ativa Melhor Idade”, que envolve centenas
de idosos de Umuarama
em busca de saúde e mais
qualidade de vida.
Especialmente na
pandemia de coronavírus, que além de afetar a
saúde física também tem
efeitos devastadores na
autoestima e nos campos
emocional e psicológico,
a atividade física e o
contato com os professores – mesmo que virtual
– tem proporcionado
momentos de alegria e
esperança aos participantes.
Vida Ativa
Melhor Idade
“A pandemia trouxe
dificuldades, passou a
exigir mais cuidados e
uma atenção especial dos
profissionais de Educação
Física na preparação. Mesmo assim, continuamos a
todo vapor com atividades, principalmente para
idosos que já tomaram as
duas doses da vacina. O
‘Vida Ativa Melhor Idade’
segue firme”, informou o
secretário municipal de
Esporte e Lazer, Jeferson
Ferreira, principal idealizador do projeto.
Adaptação
Hoje os idosos já vacinados se reúnem em
pequenos grupos, das
residências, e recebem
a visita dos professores
para motivação e acompanhamento dos exercí-

As atividades presencias estão sendo realizadas em pequenos grupos e sempre com participantes já imunizados contra a covid

cios. “Para aqueles que
têm acesso à internet, as
atividades estão sendo ministradas através de ‘lives’
e por vídeos postados nas
redes sociais da Prefeitura
de Umuarama”, acrescentou o secretário.
Participantes
Em tempos normais
o projeto conta com 15
grupos, que têm por base
o Salão Santa Clara, da
Paróquia São Francisco
de Assis, salões paroquiais
das igrejas Nossa Senhora
Aparecida e São Vicente
Palotti, salão comunitário
do Parque 1º de Maio,
Centro da Juventude na
Praça Sete de Setembro,
Igreja São Lucas e São
Cristóvão e Ginásio de
Esportes Mário Oncken
(Jardim Panorama).
Ainda os salões comunitários do Parque Laranjeiras e Parque das Jabuticabeiras, salão paroquial no
distrito de Serra dos Dourados, Igreja Sara Nossa
Terra no Conjunto Sonho
Meu, ginásio de esportes do
Parque Industrial, Parque

Dom Pedro I, salão paroquial do distrito de Santa
Eliza Catedral do Divino
Espírito Santo, também no
salão paroquial.
“São regiões estratégicas da sede e distritos
escolhidas para ficarmos
mais perto do público e oferecermos mais opções de
escolha aos participantes. A
participação é gratuita e os
interessados devem manter contato pelo telefone
(44) 3906-1090. Já temos
um cronograma com datas
e horários, mas faremos
o possível para atender a
toda a demanda”, reforçou
Jefinho.
Time animado
A proposta, que tem
o apoio do prefeito Celo
Pozzobom, é oferecer à
terceira idade uma opção
para se manter ativo, beneficiando a parte física
e mental e reforçando o
convívio com vizinhos,
familiares e amigos da
mesma faixa etária. A
Smel dispõe de toda a estrutura para as atividades
e um animado time de

professores, comprometidos com a qualidade de
vida dessa população.
“Com atividades rec re a t i v a s , a e r ó b i c a s ,
ginásticas especiais,
alongamentos, jogos e
entretenimento, o foco
é a integração entre as
pessoas, que resulta em
saúde. A participação é
recomendada a todos que
querem se alongar, esticar
e movimentar o corpo”,
completou o secretário.
O prefeito Celso Pozzobom acompanha de
perto o projeto. “É um
prazer ver a alegria dos
participantes e o carinho com que a equipe da
Secretaria de Esporte e
Lazer trata esses grupos.
A integração com pessoas
da mesma idade, a alegria
de um ambiente diferente
da rotina e a atividade
física só podem fazer bem
para todos nós. Esperamos que as atividades de
grupo possam ser retomadas o quanto antes, com
a vacinação e o controle
da pandemia”, afirmou o
prefeito.

Confira o que os participantes
do projeto Vida Ativa contam
Lúcia Rodrigues, 57
anos – “Faço parte do
Vida Ativa e nesse momento de pandemia,
como a gente não pode
sair, temos atividades
em casa, com controle,
com álcool, com máscara.
Está sendo muito
bom porque a gente não
se vê, e é um momento
de estarmos juntos por
15, 20 minutos, para
conversarmos, alongarmos, é um momento maravilhoso. Tenho
fé que logo vai passar
essa fase e a gente vai
se reunir em grande
quantidade, que aí a
conversa será boa mesmo. Graças a Deus que
temos os professores,
com todo esse ânimo,
acompanhando a gente. É muito bom e seu
Deus quiser logo estará
melhor, como antes,
quando tínhamos os
nossos passeios, viagens, confraternização,
era maravilhoso. Isso
vai passar e vai retornar tudo ainda melhor.
Abraço a todos!’
Clau Soares da Silva,
67 anos – “Faço alongamento há muitos anos
porque o alongamento
pra mim é de extrema
importância, pois alivia
as dores musculares, o
estresse desses tempos
de pandemia, e agora
temos de trabalhar tanto para o nosso corpo
quanto para a mente.
Eu tenho feito atividades mesmo quando não
tinha ações do projeto
e faço caminhada em
volta da casa. Digo que

isso é vida, pra mim
alongamento é vida”.
Marina Bezerra –
“Participo já há algum
tempo do grupo de
alongamento. Quero
parabenizar a cidade
de Umuarama pelo aniversário e agradecer
aos nossos professores,
que dão um carinho
especial para a gente.
Na idade que estamos,
todos meio “tortos”,
com dificuldade, eles
vêm com muito carinho
dar aula pra gente alongar. Isso ajuda muito
tanto na vida quanto
na nossa alegria. Saber
que eles tiram tempo
pra vir ajudar a gente a
se mexer, fazer a gente
sorrir, mesmo nessa
pandemia que a gente
não pode sair de casa.
Os professores nos reúnem na porta de casa
pra fazer atividade do
portão pra fora, fazer
o nosso alongamento.
Para a gente que tava
aqui preso é uma grande alegria. Só tenho a
agradecer aos professores. Hoje somos uma
turma muito grande,
muita gente vacinada, e eles só podem ir
onde estão vacinados.
Sentimos alegria de ver
eles e mexer o corpo
p o rq u e n e s s a é p o c a
a gente ficou muito
preso, não podia caminhar, não podia fazer
nada. Pra nossa saúde
esses professores são
uma bênção. Agradeço
a Prefeitura e que nunca deixem esses grupos
acabarem. Obrigado a
todos!”
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Pérola comemora 50 anos de sua fundação
Pérola – Além do Dia de
Santo Antonio, a cidade de
Pérola lembra e comemora,
também neste domingo, o
aniversário de 50 anos da
fundação do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais. E o
primeiro secretário geral, um
dos principais responsáveis
pela criação do sindicato
na cidade, Leônidas Telles,
atualmente morando em Sumaré (SP), retornou à Perola
nesta semana para rever os
amigos e lembrar a data.
Telles, que também foi vereador em Pérola, esteve na
redação do jornal Umuarama
Ilustrado e lembrou que, em
1971 a agricultura predomina
em Pérola, principalmente na
cafeicultura. E, logo após a
sua fundação, o sindicato já
contava com 1/3 da população de Pérola filiada. Desde
aquela época, foram várias
as campanhas de reivindicações em prol das atividades
do meio rural, sempre com
excelentes resultados. Tanto
que o sindicato continua
atuante até hoje e com boa
representatividade.
Além de Telles, a assembleia de fundação contou
também com a liderança
de Francisco Bezágio (in
memorian) que foi escolhido
primeiro presidente, a celebração do padre João Daniel,
José Joaquim de Souza,
prefeito, José Gonçalves de

VEREADORES APLAUDEM
Na sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Pérola, na terça-feira passada, o
presidente Joel Marques apresentou uma Moção
de Aplausos ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, em comemoração aos 50 anos de sua
fundação e a mensagem foi aprovada por unanimidade. Joel lembrou que são cinco décadas de
intenso trabalho e apoio às lutas da categoria,
contribuindo para a manutenção da atividade
Rural Familiar, os direitos dos produtores e de
seus familiares.
Pelos excelentes trabalhos desempenhados
em benefício dos produtores rurais do município
de Pérola, como forma de reconhecimento e de
parabenizar ao célebre Sindicato, apresentei a
proposta da condecoração que foi acatada por
todos os vereadores.
Representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, esteve na Sessão:
- Valentim Francisco Morgado – atual Presidente.
- Martiniano Ribeiro França – atual secretário e sua digníssima esposa Elizabete França.
- José Aparecido Bizarri – segundo Presidente do Sindicato.
- Gabaldo, produtor rural e sindicalizado.
Souza, secretário municipal,
Lauro Batista Villas Boas,
secretário geral da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Paraná (Fetaep). Integraram a primeira
equipe do sindicato ainda o
tesoureiro Joaquim Paulo
Nascimento e os conselheiros Antonio Cavassani, José

Teixeira de Mello e Henrique
Wegner.
Nestes 50 anos de existência, o sindicato teve
como presidentes Francisco Bezágio, Leônidas
Telles, José Aparecido Bizarri, além do atual presidente Valentim Francisco
Morgado. Telles lembra

Uma das grandes manifestações nos primeiros anos do sindicato defendendo os agricultores de Pérola

Acompanhado dos filhos Clodovil e Álvaro e do neto Guilherme, Leônidas esteve na redação
do Ilustrado, onde foi recepcionado pelo diretor do jornal, Ilídio Coelho Sobrinho

que todo o trabalho inicial
foi possível graças ao apoio
dos padres missionários
franceses. E deseja sucesso à atual gestão.
Homenagens
Na semana que passou,
o aniversário do sindicato
foi lembrado com dedicação especial na Câmara

de Vereadores, uma Missa
especial foi celebrada na
quinta-feira em Pérola, em
Sumaré (SP), onde Telles
mora a Câmara Municipal
também emitiu uma Moção
de Congratulações, assinada pelo presidente da Casa,
Willian Souza, entre outras.
A prefeita Valdete Cunha

também rende homenagens
ao sindicato e destaca a importância dele para ajudar
no fortalecimento do meio
rural. Ela entende que, assim como as demais instituições de classes, o Sindicato
dos Trabalhadores Rural
é um importante aliado da
sociedade.

Na sessão da Câmara de Pérola de terça-feira passada, vereadores e dirigentes do sindicato

Colheita do feijão chega a 82% no Paraná,
aponta boletim agropecuário
Com avanço dos trabalhos no campo em todas as
regiões produtoras, nesta
semana a colheita do feijão chegou a 82% dos 254
mil hectares cultivados
no Paraná, e pode ser
concluída nos próximos
10 dias. As informações
estão no Boletim de Conjuntura Agropecuária,
elaborado pelo Departamento de Economia Rural
(Deral), da Secretaria de
Estado da Agricultura e
do Abastecimento, referente à semana de 7 a 11
de junho.
À exceção dos últimos
dias, quando as chuvas
retornaram ao Estado,
nas demais semanas o
clima colaborou com a
colheita, o que resultou
em um produto de baixa
umidade. Porém, a grande
maioria do feijão produzido é de grãos miúdos e de
valores mais baixos. Das
lavouras que ainda serão
colhidas, 49% apresentam
condições ruins; 34% mé-

dias e apenas 17% boas.
Quanto às fases, 10% se
encontram em frutificação e 90% em maturação.
O último levantamento
realizado pelos técnicos
do Deral indica uma quebra de 38% sobre as 504
mil toneladas de feijão estimadas no início da safra
2020/21. Porém, devido à
longa estiagem que afetou
a cultura em março, abril
e maio, as perdas foram
significativas e o volume
de produção ficou reduzido para 310 mil toneladas.
No período de 31 de
maio a 4 de junho, os produtores receberam, em
média, R$ 264,00 pela saca
de 60 kg de feijão-cores
- aumento de 1,4% com
relação à semana anterior
- e o feijão-preto foi comercializado por R$ 243,00,
uma redução de 2,5%.
A queda nos preços
pode ser explicada pela
baixa qualidade do produto colhido, além da
redução no consumo e

da entrada de feijão da
Argentina, que destina
boa parte de sua produção para o mercado
brasileiro.
SOJA, MILHO E TRIGO
Apesar dos problemas
climáticos praticamente
durante toda a safra, a
produtividade da soja
paranaense foi a terceira
maior dos últimos dez
anos. Segundo os técnicos de campo do Deral,
os produtores colheram
aproximadamente 3.540
kg por hectare na safra
2020/21, em média.
Com relação ao milho,
as chuvas que ocorreram
nos últimos dias ajudaram a estabilizar as condições das lavouras da
segunda safra. O relatório
do Deral aponta que, da
área a colher, 22% se
encontram em boas condições, enquanto 46% estão
em condições medianas e
32% em condições ruins.
Sobre o trigo, o boletim
destaca o IPCA de maio.

Os derivados do cereal
que compõem a pesquisa
acumularam 7% de alta,
abaixo da inflação total
do período (8%). O pão
francês, item com maior
participação entre os de-

rivados de trigo, teve alta
anual de 6% na pesquisa
do IB GE, número corroborado pela pesquisa
de Varejo do Deral, que
apontou 7% de alta deste
pão no Paraná. Os rea-

justes abaixo da inflação
apontam a dificuldade
de repasse dos preços
para o consumidor final,
pois os preços no atacado tiveram valorizações
maiores, acima de 20%.
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A nova estação rodoviária entrou na reta final da construção e até outubro deve ser entregue à população

INOVA RODOVIÁRIA

Pozzobom apresenta nova rodoviária à imprensa
e informa próximos passos até a inauguração
ESTRUTURA
Próxima das principais rodovias
que dão acesso à cidade, a rodoviária
reduzirá a circulação de grandes ônibus na região central, melhorando
o trânsito, e garantirá mais conforto
e segurança aos usuários e prestadores de serviços. “Ela vai mudar
a realidade para quem depende do
transporte rodoviário em Umuarama
e também para os trabalhadores
que atuam no setor. Essa obra foi
mais um desafio que conseguimos
cumprir”, acrescentou o secretário
municipal de Obras, Planejamento
Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Isamu Oshima.
A acessibilidade foi uma das
prioridades do projeto. O terminal

A estrutura é ampla e conta com escadas rolantes e elevadores para facilitar a locomoção
dos usuários

O prefeito Celso Pozzobom reuniu a imprensa
para uma visita técnica
ao novo terminal rodoviário de Umuarama, na
tarde de sexta-feira (11).
A ideia foi apresentar o
prédio, que já teve a construção civil finalizada, e
informar sobre os próximos passos até o início da
operação, previsto para
final de o setembro ou
outubro deste ano.
O grupo conheceu os
espaços comerciais com
ambientes climatizados
e os futuros guichês de
venda de passagens no
piso inferior, bem como
a área administrativa, os
acessos ao piso superior
– por escadas rolantes,
elevadores e escadaria
fixa – e na parte de cima
a ampla sala de espera, as
plataformas de embarque
e desembarque, o acesso
ao pátio de circulação
e manobras dos ônibus.
As portas automáticas e
o fino acabamento chamaram a atenção dos
visitantes, bem como a
grande área envidraçada
do terminal.
A Viação Umuarama
enviou um ônibus para
circular pelo pátio da
rodoviária e estacionar
na plataforma, mostrando o amplo espaço de
manobras. A Umutrans
promoverá mudanças

APOIO DO ESTADO
O governador Ratinho Júnior informou
que o Estado está apoiando a revitalização de
diversos espaços municipais e “a rodoviária é
uma das obras que deixaremos como legado
para a população. Esse projeto tramita há
muitos anos e parecia distante no imaginário
municipal, mas está saindo do papel”, afirmou
há alguns meses. “Umuarama cresce em ritmo
acelerado, é um polo estudantil, e esse novo
terminal é um marco do nascimento de um
novo bairro”.
João Carlos Ortega, secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, explica que
a construção é uma soma de diversos fatores
positivos, como o desenvolvimento sustentável
do município, o fim dos gargalos urbanos e
a possibilidade de incrementar o turismo. A
nova rodoviária e o novo Aeroporto Regional
Orlando de Carvalho estão sendo entregues
praticamente na mesma época.
Acompanharam a visita os secretários
municipais de Indústria, Comércio e Turismo,
Edvaldo Ceranto Júnior, de Administração,
Cleber Bomfim, de Gabinete e Gestão Integrada, Luiz Genésio Picoloto, de Defesa Social,
Valdecir Capelli, de Comunicação Social,
Letícia Macedo D’Ávila Corrêa, o diretor de
Obras da Prefeitura, Renato Caobianco, e o
comandante da Guarda Municipal, inspetor
Valdiney Rissato.

no fluxo de circulação
nas ruas em volta do
terminal, que terão sentido único para facilitar
a circulação, o acesso e a
saída dos ônibus.
Falando à imprensa, o
prefeito Celso Pozzobom
prestou contas dos investimentos na obra, das
dificuldades encontradas

ao longo do processo e do
futuro do terminal rodoviário. “A gestão anterior
investiu cerca de R$ 2,8
milhões e a partir de
2017 investimos mais R$
14 milhões, totalizando
mais de R$ 16 milhões
de custo final, em financiamento junto ao Programa Paraná Urbano,

do governo do Estado.
Praticamente a metade
desse dinheiro já foi paga
pelo município e o restante (R$ 8.261.000,00)
será quitado até 2025”,
informou.
O prefeito destacou
o apoio do governo do
Estado para finalizar a
obra. “Inicialmente, a
rodoviária seria construída com 50% de recursos
próprios, como foi estabelecido pela gestão anterior. Mas o município não
dispunha desse dinheiro
então, após gestões junto
ao governador Ratinho
Júnior, conseguimos o financiamento total, realizamos uma nova licitação

tem 7.599 m² de área, 1.993 m² de
calçadas, boxes e demais instalações, além de ampla área externa
para circulação, plataformas de
embarque e desembarque, jardins,
estacionamento e áreas de passeio
para os usuários.
Entrada e saída dos ônibus ficam
na marginal da Estrada Bonfim,
com acesso facilitado às rodovias
PR-323 e PR-482. Áreas comuns
(como guichês de passagens, lojas,
praça de alimentação e sanitários)
no piso inferior têm entrada pela
Avenida Romeu Zolim. Já acesso à
área de embarques, no piso superior,
será por escadarias, escadas rolantes ou elevador.

e a empresa contratada
entregou a rodoviária
pronta”, explicou.
Com o deficit de servidores em quase todas as
áreas da administração
municipal e a falta de
uma equipe especializada
para gerir uma estrutura
desse porte, Pozzobom
disse que o município
está finalizando os estudos para licitar a gestão
da rodoviária. “Serão necessários pelo menos 78
trabalhadores para todos
os turnos de serviço, uma
mão de obra que a Prefeitura não tem. Por isso,
vamos licitar a gestão”,
resumiu.
Os estudos para a

terceirização levam em
conta os custos de manutenção e a situação difícil
vivida pelas empresas
do setor de transporte,
seriamente atingido pelas
restrições da pandemia,
por isso o prefeito acenou
com a possibilidade de
subsídios (que podem
começar com R$ 80 mil
mensais) até que o fluxo
de passageiros volte aos
níveis normais – a rodoviária atendia em média
380 mil usuários por mês
em Umuarama, antes da
pandemia. Hoje este volume caiu cerca de 50%,
embora as 137 linhas
diárias continuem disponíveis para os usuários.

A visita técnica foi realizada na tarde de sexta-feira com a presença de Pozzobom, assessores e imprensa
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IATENÇÃO: NÃO PERCA A HORA

Hoje tem concurso da Polícia Militar
e exame da OAB em todo o Paraná
Quem se candidatou a
uma vaga ao concurso da
Polícia Militar ou vai prestar o exame unificado da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) fique atento
que as provas acontecem
hoje (13).
PM
A Prova de Conhecimentos do concurso para contratação de 2,4 mil policiais
e bombeiros militares será
realizada neste domingo
(13). A realização foi confirmada pelo Núcleo de
Concursos da Universidade
Federal do Paraná. Os candidatos deverão observar
as orientações constantes

na Cartilha do Protocolo de
Biossegurança. São 155 mil
inscritos.
A Controladoria-Geral
do Estado (CGE) destacou
equipes para verificar os
locais de prova do concurso
da Polícia Militar. Os auditores vão confirmar se as
medidas sanitárias foram
cumpridas, como distanciamento entre as carteiras e
disponibilização de álcool
em gel.
Para maiores informações acerca do ensalamento
o candidato deve acessar o
site do Núcleo de Concursos
da UFPR.
Em Umuarama, a prova
será realizada em 21 locais,

para aproximadamente
5mil candidatos.
Segundo o divulgado
pelo 25º Batalhão da Polícia
Militar em nota, o policiamento estará reforçado
nos locais de prova, sendo
obrigatório o uso de máscara de proteção e cuidados
básicos de distanciamento
social, uso de álcool em gel
e aferição de temperatura.
A abertura dos portões nos
locais de prova será as 11h
e fechamento às 12h30min,
sendo a prova realizada das
13h às 18h.
OAB/PR
Os candidatos que farão o XXXII Exame de Ordem Unificado, seguindo

orientação da OAB -PR,
também terão que evitar
aglomerações. A entrada
nos locais de prova será
escalonado.
A Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do
exame, e a OAB divulgaram
uma Cartilha de Prevenção
da Covid-19 com orientações sobre o protocolo de
segurança para todos os
participantes
Em Umuarama, os bacharéis que buscam a aprovação do Exame da OAB
vão realizar as provas na
sede da Universidade Paranaense (Unipar), na Praça
Mascarenhas de Moraes, a
partir das 13 horas. Serão

5 horas de prova.

Homem é preso com R$ 12 em dinheiro e contrabando em Umuarama
U m homem de 27 anos foi preso em flagrante
c om R$ 12.050 em dinheiro, 15 caixas de cigarros
paraguaios e 54 armações de óculos, às 19h50 desta
sexta-feira (11), na rua Ignácio Urbanski, no Jardim
Veneza, em Umuarama, segundo a Polícia Militar.
Na ação uma caminhonete Nissan Frontier usada
para transportar o contrabando, também foi apreendida. O detido, o veículo e as mercadorias foram levadas
para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra.
S eg undo a Polícia Militar denúncias levaram os
m il itares até o imóvel. A caminhonete estava no
quintal da casa e já carregada com parte da carga
de cigarros. Em conversa com o morador, este teria
confirmado que a mercadoria seria sua e dentro da
casa os policiais encontraram ainda outras caixas de
cigarro além do dinheiro.

I POR UMA INFÂNCIA FELIZ

Capacitação de profissionais é aposta para combater trabalho infantil
No lugar da boneca e
do carrinho, a enxada e a
vassoura. No lugar do tempo
para estudo e descanso,
as jornadas exaustivas. No
lugar da liberdade e inocência típicas de uma criança,
a Iniciação sexual forçada
e precoce. Estamos falando
do trabalho infantil, uma
realidade que ainda assola
o mundo todo.

No mundo
Segundo relatório da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e do Fundo
das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) divulgado nesta quinta-feira (10),
o número de crianças e
adolescentes em situação
de trabalho infantil chegou
a 160 milhões em todo o
mundo, um aumento de 8,4
milhões de casos entre 2016
a 2020. De acordo com o
levantamento, essa foi a
primeira vez em 20 anos que
o número cresceu.
No Brasil
No Brasil, a última Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) do
IBGE, divulgada em 2019,
mostra que cerca de 1,8
milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho
infantil, o que representa
4,6% da população nesta
faixa etária.
Retrato da exploração
Segundo dados da Pnad
de 2019, a maioria dos trabalhadores infantis era formada por meninos (66,4%) e
negros (66,1%). A pesquisa
apontou também que 53,7%
têm entre 16 e 17 anos. Outros 21,3% estão na faixa
etária de cinco a 13 anos. A
faixa etária de 14 e 15 anos
corresponde a 25%.

q ue elaborassem tirinhas
q ue promovam a reflexão
s ob re os prejuízos que o
trabalho infantil representa
a infância e adolescência.
O r esultado é uma série
d e criações que lançam luz
a e ssa violação que muitas
vezes está oculta no cotidiano
de cidades, lugares turísticos
e até dentro de casa. “Precisamos falar sobre os impactos

Tirinha do cartuniﬆa Dinho é uma das dezenas que retratam a exploração do trabalho infantil
no Brasil (Fundação Abrinq)

Pandemia
E sp ecialistas vêm alert an do sobre o perigo de
um aumento da exploração
i nf antil durante a pandem ia . “Mais do que nunca,
c ri anças e adolescentes
d ev em ser colocados no
c en tro das prioridades de
ação, nas agendas políticas
d e reativação da economia
e d e atenção à população
d ur ante a crise, sempre
p or meio do diálogo social
e com um enfoque de saúde
em todas as políticas e ativa
p ar ticipação da sociedade
civil”, afirmou Maria Cláudia
Fal cão, Coordenadora do
P ro grama de Princípios e
D ir eitos Fundamentais no
T ra balho, do Escritório da
OIT no Brasil.
Por ém, até o momento,
segundo o secretário nacional dos Direitos da Criança
e d o Adolescente, Maurício
Cunha, a Ouvidoria Nacional
d os Direitos Humanos registrou uma diminuição nas
denúncias de exploração do
t ra balho infantil “Nós estamos atribuindo isso possivelmente ao auxílio emergencial
do governo”, disse. Em 2019
foram feitas 4.246 denúncias
à o uvidoria, enquanto em
2020 foram 2.371.

S eg undo o secretário, a
m an utenção dessa tendência de redução vai depender
das políticas protetivas, de
d is tribuição de renda, de
a ss istência e da recuper aç ão da economia. “Por
que o trabalho infantil está
diretamente relacionado ao
e nf rentamento da questão
da pobreza”, afirma.

Dia de combate
P ar a conscientizar as
p es soas e combater essa
realidade, o dia 12 de junho
f oi eleito pela OIT o Dia
Mundial contra o Trabalho
Infantil. No Brasil, diversas
entidades promovem ações
para debater o tema.
A F undação Abrinq mobilizou alguns artistas para

Denúncias

e consequências físicas e psicológicas na vida de meninos
e meninas que trabalham de
maneira ilegal. Eles precisam
estudar, brincar, se socializar
com outras crianças para se
d es envolver de forma plena
como ser humano. É nossa resp on sabilidade garantir-lhes
esses direitos”, ressalta Victor
G ra ça, gerente executivo da
Fundação Abrinq

Combate
O Brasil assumiu o compromisso na ONU
de erradicar o trabalho infantil até 2025. Para
cumprir essa meta, o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MDH) tem
atuado no fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos como conselhos tutelares e na
capacitação dos profissionais que atuam nessa
á rea como professores, assistentes sociais e
gestores públicos e de organizações sociais.
Com esse objetivo, já está aberto um edital
para um mestrado em educação pela Universidade de Brasília (UnB). Na próxima segunda
(14) será lançado outro edital com 300 vagas
p ara especialização na mesma área. Ambos
podem ser acessados no site do MDH.

O governo federal disponibiliza diversos de
canais para atendimento às vítimas do abuso
infantil. Entre eles está a Ouvidoria Nacional
dos Direitos Humanos, que funciona por meio
d o serviço Disque 100 que conta agora com
n úmeros no WhatsApp e Telegram (basta
apenas digitar “Direitoshumanosbrasilbot” no
aplicativo).

Q uem não é da área pode fazer os cursos
da Escola Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Endica). São mais de 20 cursos disponíveis para a população. “Queremos
d isseminar o conhecimento sobre a proteção
dos direitos da criança no país todo.”, afirma
o secretário nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente

O cidadão também pode baixar o aplicativo
D ireitos Humanos Brasil no qual pode fazer
denúncias inclusive com fotos. E, até o fim do
mês de julho, um novo aplicativo, com linguagem voltada especificamente para as crianças
deverá ser lançado. “A população denunciando
ajuda a coibir esse tipo de prática. Criança tem
de estudar, brincar e ser protegida. O mundo do
trabalho é um mundo adulto. Então a sociedade
p recisa entender isso e ajudar a proteger a
infância”, diz.

M auricio Cunha aponta outras iniciativas
para combater o trabalho infantil como o acordo
de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal
n o projeto Mapear, que rastreia os pontos de
vulnerabilidade e exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. O secretário
também adiantou a criação do Observatório da
Criança, um portal com informações sobre os
direitos da criança e do adolescente que deve
ser lançado nos próximos meses.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 13 e 14 de junho de 2021

Cidades

A7
editoria@ilustrado.com.br

IRÉDEAS FROUXAS

Câmara dos Deputados acelera a
votação da nova lei de improbidade

Furada de fila
Entre as principais alterações propostas por Zarattini está a exclusão do
artigo 11 da lei - o dispositivo
prevê punições a práticas
que afrontem os princípios
da administração pública,
como o nepotismo, a “carteirada” e até a “furada de
fila” da vacinação. Segundo
a proposta, apenas condutas
que gerem enriquecimento
ilícito ou prejuízo aos cofres
públicos poderiam ser alvo de
processos contra prefeitos e
demais gestores.
Zarattini disse que ainda
deve apresentar um novo parecer até o início da próxima
semana. “Tivemos várias críticas e sugestões e estamos
preparando modificações”,
afirmou Questionado, ele
não respondeu se devolverá o
artigo 11 ao texto ou incluirá
a possibilidade de punir agentes públicos que violarem os
princípios da administração
pública.
Toque de caixa
O autor do projeto, deputado Roberto de Lucena
(Podemos-SP), disse ter estranhado o avanço da medida
e a ideia de se pautar o texto,
na semana que vem, diretamente no plenário, sem que
ainda sejam conhecidas as
alterações no projeto. É nas

‘ENGESSA’
O presidente Jair Bolsonaro apoia a proposta sob o argumento de que a legislação atual
“engessa” a atuação de prefeitos, que, segundo
ele, deixam de agir em determinados momentos
com receio de serem processados. Líder do
governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros
(Progressistas-PR) é um dos principais articuladores para a votação do projeto.
Em entrevista em fevereiro, ele defendeu o
fim da punição ao nepotismo, prática de políticos
contratarem os próprios parentes para trabalhar
no serviço público. “O relatório é o que está no site
(a primeira versão do texto de Zarattini). Não tem
grandes mudanças. Vai ao plenário. Deve votar na
semana que vem”, disse Barros ontem.
Segundo o entendimento dos que defendem
a mudança na legislação, é preciso evitar casos
como a cassação ou a perda de direitos políticos
de um prefeito pelo fato de prestar contas fora
do prazo, por exemplo.
Preocupação
Em março, pareceres dos ministérios da Justiça e da Casa Civil sobre o projeto que altera a
lei demonstram preocupação de integrantes do
governo com prejuízos ao combate à corrupção
no País caso a medida seja aprovada.
“O texto revoga dispositivos importantes
para o combate à improbidade e vai de encontro
à finalidade do PL (projeto de lei), que é a de
conferir maior eficácia ao combate à corrupção
e à malversação dos recursos públicos”, diz o
relatório da Casa Civil, que recomenda alterações em 44 pontos da primeira versão do texto
apresentado por Zarattini.
comissões especiais que as
propostas passam por discussões mais aprofundadas,
incluindo a realização de audiências com representantes
da sociedade civil.
“Como pode ser isso se
não temos ainda o texto publicado com as adequações feitas pelo relator para conhecimento dos parlamentares e
da sociedade? É um absurdo.
Precisamos ter acesso ao texto do substitutivo e ver o que
tem ali. Aliás, por que esse
substitutivo não será votado
primeiro na comissão especial?”, questionou Lucena.

Controverso
Para o deputado Tadeu
Alencar (PSB-PE), presidente
da comissão criada em 2019,
ainda na gestão de Rodrigo
Maia (DEM-RJ) na Casa, o
projeto é “controverso”, e
pular etapas levanta dúvidas

sobre a intenção dos parlamentares. “Você não conhecer
o texto numa matéria pode aumentar o grau de resistência
ou mesmo de incompreensão.
Votar na comissão, primeiro,
seria importante até do ponto
de vista simbólico de que se
cumpriu todas as etapas.” Ao
todo, a comissão comandada
por Alencar fez 12 reuniões
entre agosto e novembro de
2019, ainda antes da pandemia. Desde então, não se
reuniu mais.
Para a deputada Adriana Ventura (Novo-SP), as
mudanças propostas são
“substanciais” e precisam
de ampla discussão: “O encaminhamento direto para
o plenário ensejará uma
aprovação de afogadilho e
afetará o debate do tema, o
que pode representar uma
grande ameaça ao combate
à corrupção”.

Fiscalização covid-19 continua para evitar
mais transmissões em aglomerações
Umuarama - Em cumprimento aos decretos municipais
e estaduais em vigor, com medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19, continuam
a partir de hoje as operações
conjuntas de fiscalização do
comércio noturno na região
central e bairros de Umuarama, bem como o atendimento
a denúncias realizadas pela
população ao telefone 153
por desrespeito às normas
para evitar a disseminação do
coronavírus.
As ações envolvem fiscais
da Vigilância Sanitária, agentes da Guarda Municipal e da
Polícia Militar. Ontem houve
permissão extra para o comércio abrir até 23 horas, mas
na noite de sexta-feira (11),
foram realizadas 40 orientações e dispersões de pequenas
aglomerações de cidadãos.
Dois bares/lanchonetes foram
notificados por atendimento
ao público além do horário
estabelecido pelos decretos e
outros dois bares/lanchone-

tes foram infracionados pelo
consumo de bebidas fora do
horário autorizado – conforme
os decretos, está proibida a
comercialização de bebida
alcoólica por quaisquer estabelecimentos, entre as 20h e
as 5h do dia seguinte, todos
os dias da semana, bem com
o consumo em locais públicos.
Nos últimos dias a Guarda Municipal tem realizado

será das 8h30 às 11h30, com
distribuição de senhas. A vacina será aplicada enquanto
houver disponibilidade de
doses. É necessário apresentar um documento pessoal
com foto e comprovante de
endereço.
No sábado (12) foram

Outra mudança polêmica prevista no primeiro relatório do petista é
a que impede a demissão de agentes
públicos, em casos de mudança de
cargo. Por exemplo, se um deputado
federal, hoje, for condenado em ação
de improbidade administrativa, por
atos que praticou quando era prefeito, não perderia a função pública.
A Lei de Improbidade estabelece a
“perda da função pública” como uma
das penas possíveis a condenados
nas ações civis de improbidade. Vinte
anos depois, a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está

consolidada no sentido de que não
importa o cargo ocupado pelo réu; ele
será cassado no fim do processo caso
essa pena seja aplicada. Zarattini
não informou se essas mudanças
serão mantidas na versão final.
O diretor executivo da Transparência Brasil, Manoel Galdino,
criticou as alterações propostas e
a falta de discussão do texto “O
processo foi pouco transparente e
com escasso debate com a sociedade
civil e órgãos de controle, já que
não houve audiências públicas para
debater o substitutivo”, disse.

Marketplace pode alavancar
vendas de indústrias
paranaenses do vestuário
Por Sistema Fiep
A inserção das vendas no meio
digital, encurtando distâncias
com revendedores ou diretamente com o consumidor final, é um importante caminho
para alavancar os resultados
do setor industrial. Possibilitar
que mais empresas, especialmente de pequeno porte, tenham acesso a ferramentas de
comércio on-line é justamente
a premissa que fez com que a
Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep) lançasse uma iniciativa inovadora. Com o LookModa, indústrias paranaenses
de confecções e artigos do vestuário têm a oportunidade de
ingressar nesse mercado, gerando novas perspectivas para
seus negócios.
A necessidade de explorar o
comércio virtual se acentuou
ainda mais com as restrições
impostas pela pandemia. Um
levantamento da Associação
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria

com a Neotrust, apontou que,
em 2020, essa modalidade de
vendas cresceu 68% no país
em relação a 2019. Um movimento que se mantém em
2021. “Estar inserido nessa realidade é fundamental para que
as indústrias ampliem suas possibilidades de vendas”, afirma o
presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.
Ele acrescenta que a Fiep tem
entre suas prioridades fomentar
novos negócios para a indústria
paranaense, criando oportunidades para que as empresas aumentem sua produção, o que se
reverte na geração de mais empregos e renda. “E como muitas
indústrias, especialmente as de
menor porte, nem sempre têm
acesso à tecnologia ou ao conhecimento para ingressar no
mercado eletrônico, criamos
uma plataforma que dá todo o
suporte para que possam vender seus produtos de maneira
virtual”, completa.

Como funciona – O LookModa
é uma plataforma de marketplace, um shopping virtual que
congrega produtos dos diferentes fabricantes associados, facilitando o acesso de consumidores finais ou de revendedores, já
que também podem ser realizadas vendas no atacado. Entre
as vantagens desse modelo de
e-commerce colaborativo está
a centralização de toda a gestão
da plataforma – administrativa,
financeira (meios de pagamento), logística e tecnológica –,
além da ampla divulgação.
As indústrias paranaenses interessadas em fazer parte do
LookModa podem procurar o
sindicato empresarial pelo qual
são representadas ou acessar
o site www.lookmoda.com.br,
onde encontram todas as informações para aderir ao projeto.
O endereço é o mesmo para
consumidores que queiram
comprar os produtos das empresas já associadas.

rondas por toda extensão da
Av. Maringá, onde a situação
tem se mantido tranquila, e
também na Av. Paraná, onde
às vezes são observadas pessoas consumindo bebidas nas
imediações do Lago Aratimbó,
bairros e praças da periferia.
Os estabelecimentos comerciais têm sido encontrados
fechados e os pequenos grupos
são orientados e dispersados.

Hoje tem vacina para pessoas de 55 a 59 anos em Umuarama
A Secretaria Municipal
de Saúde vacinará coma primeira dose a população em
geral conta covid-19, neste
domingo (13). Pessoas de 55
a 59 anos deverão procurar
a Unidade Básica de Saúde
(UBS) Jardim Cruzeiro.
O horário de atendimento

Não pode demitir

aplicadas 1.554 doses de
imunizantes da covid19 para
a população com idade entre
55 e 59 anos e os trabalhadores da edução de 35 a 59
anos. O atendimento ocorreu
nas UBS do San Remo e
Jardim Cruzeiro, respectivamente.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

(AE) - Em acordo com líderes partidários na Câmara,
o presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL),
pautou para essa semana
a votação em plenário do
polêmico projeto que afrouxa
a Lei de Improbidade Administrativa, usada para punir
práticas como o nepotismo. A
decisão foi tomada sem que
se conheça a versão final do
texto, ainda não apresentada
pelo relator, Carlos Zarattini
(PT-SP), e atropela a comissão especial que analisa a
proposta desde 2019.
A primeira versão do texto do relator, apresentada
no fim do ano passado, foi
criticada por entidades que
atuam na área de transparência, agentes de órgãos
de investigação e até por
integrantes do governo, que
apontaram possíveis prejuízos no combate à corrupção
no País.

Plataforma comercializa produtos de diferentes fabricantes, facilitando acesso de revendedores e
consumidores
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Após polêmica e questionamentos, seleção
abre Copa América contra a Venezuela
S ão Paulo (AE) Vai ter Copa América
n o Brasil. Depois da
d esistência de Col ômbia e Argentina
como sedes originais,
de um manifesto dos
atletas da seleção brasileira com críticas ao
t orneio por “razões
h umanitárias e de
c unho profissional”,
dos protestos de mov imentos sociais no
D istrito Federal por
c onta dos jogos dur ante o agravamento
d a pandemia e até
d a de si stê n c ia d e
t rês patrocinadores,
o torneio de seleções
d a América do Sul
começa neste domin-

g o, com Brasil e Ven ezuela, às 18h, em
Brasília.
A realização do torn eio parecia tão incerta que o martelo só
foi batido nesta quinta-feira, 10. O Suprem o Tribunal Federal
a nalisou, ao mesmo
tempo, três processos
contra a realização da
c ompetição em funç ão da possibilidade
d e disseminação do
novo coronavírus. Os
11 ministros do STF
votaram contra esses
pedidos Eles permitiram o evento, pois os
j ogadores serão submetidos a testes para
diagnosticar infecção

por covid-19 e a disputa não terá público.
O Ministério da Saúd e já havia definido
q ue a vacinação dos
atletas não será obrig atória. Pelo menos
quatro seleções, entre
e las, o Brasil, ainda
n ão tomaram nem a
primeira dose.
M esmo assim,
t rês patrocinadores
d ecidiram não assoc iar suas marcas ao
t orneio: Mastercard,
A mbev e Diageo. Na
p rática, os contratos
n ão foram rescindidos, mas campanhas
p ublicitárias e exposições dessas marcas
s erão evitadas. Es-

p ecialistas opinam
que o torneio perdeu
parte do seu poder de
atração por conta das
c ontrovérsias e das
polêmicas.
D o ponto de vist a esportivo, a Copa
A mérica também
não vale muita coisa.
A tualmente, ela não
vale classificação para
a lgo maior, como a
antiga Copa das Confederações. Além disso, foi banalizada. Já
foram realizadas ediç ões em 2015, 2016
e 2019. Esta será a
quarta em seis anos.
E sse torneio de
m enor importância
trouxe uma crise iné-

dita à seleção brasileira. Desde que o País
f oi anunciado como
s ede, houve uma cis ão. De um lado, jog adores e comissão
t écnica reclamaram
q ue não foram ouvidos. Do outro, a CBF,
e ntão presidida por
R ogério Caboclo, fal ava do compromiss o com o Governo
F ederal, principal
a valista do torneio
n o País. Entrevistas
canceladas. Silêncio.
O único a falar foi o
capitão Casemiro, na
ú ltima sexta-feira.
E le afirmou que tod os sabiam qual era
a posição dos atletas,

m as não quis dizer
qual era. Ficou no ar
a ideia de um boicote
à Copa América.
N a última terça,
a pós a vitória sobre
o Paraguai, o projet o de abandonar o
t orneio se dissipou
totalmente. Os brasileiros divulgaram um
m anifesto genérico
c riticando a Conmebol. “Somos contra a
organização da Copa
América, mas nunca
d iremos não à seleç ão brasileira”. Não
ficou clara a razão da
insatisfação do grupo.
Mesmo contrariados,
o s atletas decidiram
disputar o torneio.

Grêmio tenta acabar com o aproveitamento 100% do Athletico-PR no Brasileiro
Porto Alegre (AE) - Derrotado na estreia no Campeonato Brasileiro para o
Ceará, por 3 a 2, o Grêmio
vai tentar se recuperar na
c ompetição e para isso
v ai ter de acabar com o
a proveitamento 100% do
A thletico-PR, vencedor
n as duas primeiras rodadas, no duelo deste domingo, às 20h30, na Arena, em
Porto Alegre.
Para isso, o técnico Tiag o Nunes poderá contar
c om todos os seus titulares, inclusive com o retorno de todos os atletas que
contraíram o coronavírus e

tiveram de passar por um
período de duas semanas
de afastamento. O treinador minimizou o empate,
s em gols, diante do Brasiliense pela terceira fase
da Copa do Brasil, quartaf eira, em Taguatinga, ao
culpar o péssimo gramado
d o Estádio Serejão pelo
f utebol burocrático apresentado pela equipe.
Os atacantes Diego Souza e Ferreira, que só atuaram no segundo tempo no
duelo no Distrito Federal,
p ois retornaram após período com covid-19, deverão iniciar a partida desde

o início. Rafinha é mais
u m que retorna, assim
c omo Brenno e Matheus
Henrique, que estavam na
seleção olímpica.
U ma possibilidade é a
e streia de Douglas Cost a, que deve atuar pela
p rimeira vez pelo time
tricolor gaúcho em algum
jogo em que o Grêmio seja
mandante. O jogador vem
t reinando normalmente
c om os demais companheiros, mas não entra em
campo desde fevereiro.
O Grêmio só disputou
uma partida no Brasileiro,
p orque o segundo com-

p romisso marcado para
s egunda-feira passada,
d iante do Flamengo, foi
adiado.
O Athletico terá praticamente força máxima para
o duelo. O técnico António Oliveira terá retornos
i mportantes. São eles: o
l ateral Abner e o atacant e Matheus Babi. Abner
r etorna após integrar a
seleção olímpica. Matheus
Babi, por outro lado, ficou
de fora do duelo contra o
A vaí por já ter disputado
a Copa do Brasil, na atual
temporada, com a camisa
d o Botafogo. No entanto,

d iferente do lateral, ele
d everá ficar como opção
no banco de reservas.
Além da dúvida no set or ofensivo, o treinador
t estou algumas alteraç ões no meio de campo.
A principal briga é entre
J adson e Terans, com o
primeiro sendo o favorito
p ara iniciar o embate. O
único desfalque é o volante
Erick, com uma lesão na
coxa.
O time paranaense com eçou o campeonato de
forma surpreendente. Na
e streia, bateu o América
-MG por 1 a 0. Na sequên-

cia, fez sonoros 3 a 0 para
c ima do Juventude, em
Caxias do Sul (RS).

Domingo
Flamengo X América
Atlético MG X São Paulo
Grêmio X Athletico PR
Bahia X Inter
Fortaleza X Sport
Bragantino X Fluminense
Chapecoense X Ceará
Adiado
Cuiaba X Atlético GO

VOCÊ PRONTO
PARA AS
OPORTUNIDADES
QUE VIRÃO

2021
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B1

Variedades

B2

Filmes

Explicação

Gleici Damasceno pediu a palavra e explicou que
está solteira e não confirmou romance com Kaysar
Dadour. Eles se aproximaram nos bastidores de “No
Limite” e daí começaram os boatos de que estariam
namorando. Ela nega, mas também não esconde que
considera Kaysar um “cara muito interessante e
divertido”.

(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES
SEM O PRÉVIO AVISO)

Sidney Sampaio
e Carolina Kasting /
João Miguel Jr-RG
1) Em qual dessas
produções os personagens Elias e Gina,
interpretados por
Sidney Sampaio e
Carolina Kasting, se
casam?
a) “Presença de
Anita”
b) “A Favorita”
c) “Amor à Vida”
d) “Cabocla”
2) A novela é "Da Cor do Pecado". Quem interpretou
a divertida Mamuska?
a) Aracy Balabanian
b) Rosi Campos
c) Nívea Maria
d) Taís Araújo

Copa América

Hoje, a partir das 18 horas o SBT dará início a
exibição da Copa América com o jogo entre Brasil
e Venezuela e os telespectadores terão de volta a
companhia do famoso mascote Amarelinho torcendo pela Seleção Brasileira de Futebol. Totalmente
repaginado e mais moderno, o mascote irá vibrar,
torcer e comemorar os gols do Brasil. "Utilizamos
os bonecos antigos como inspiração para não perdermos as características do personagem que já
é uma tradição do SBT nos jogos da Seleção", diz
Ricardo Fiorenza, Gerente do Departamento de
Criação Visual.

Sensual

Marina Ruy Barbosa é a estrela da nova campanha publicitária de uma badalada grife de lingeries.
A atriz posou para ensaio fotográfico sensual e também falou sobre a importância de a mulher cultivar o
amor-próprio diariamente. Bastante focada em sua
vida profissional, Marina tem mantido os assuntos
pessoais bem longe dos holofotes e o romance com
o deputado Guilherme Mussi continua firme e forte.

Homenagem à família

O DJ Alok reuniu a mulher, Romana Novais, e
os filhos, Ravi e Raika, para uma foto da família. O
músico não escondeu a sua emoção e demonstrou
todo o seu amor legendando o registro com trecho da
música “Espatódea”, de Nando Reis. Alok apareceu
ainda em outras fotos ao lado do filho mais velho e ao
lado da filhinha que nasceu em dezembro passado.

Mesaniversário

Letícia Navas vestiu o filhinho, Nathan, de caipira. A
fantasia foi para comemorar
o mesaniversário de quatro
meses. Com direito a chapéu de
palha e camisa quadriculada,
o pequeno entrou no clima das
festas juninas. Bonito de se ver.

Apoio ao ﬁlho

Vandenice Nunes, mãe de
Whinfersson Nunes, respondeu algumas perguntas numa
rede social e comentou que o
humorista está se recuperando
da morte do filho, João Miguel,
que nasceu prematuro e cinco
meses e meio, falecendo horas
depois. Ela contou que esteve
na casa de Whindersson e Maria Lina e que o casal está bem
melhor.

Na live de Wesley
Safadão

Juliette será uma das estrelas do “Arraiá do Safadão”,
a live do cantor que será mostrada no próximo dia 19. A
campeão do “BBB-21” dividiu
com seus seguidores a alegria
do convite recebido do cantor.
Carreira internacional
Polliana Aleixo atualmente
está morando no Uruguai e se
dedica inteiramente às gravações de uma série que será
mostrada por uma plataforma
de streaming; o projeto tem sido
mantido em sigilo e faz parte
dos investimentos da atriz na
carreira internacional. Ela também pode ser vista na edição
especial da novela “A Vida da
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3) Sabine Favre foi personagem da atriz Irene Ravache em qual dessas produções?
a) “Passione”
b) “Guerra dos Sexos”
c) “Mulher Invisível”
d) “Pega Pega”
4) Qual desses atores interpretou Bruno na novela
“Amor à Vida”?
a) Eriberto Leão
b) Dalton Mello
c) Malvino Salvador
d) Rainer Cadete
5) Qual dessas emissoras produziu a novela “Vendese um Véu de Noiva” no ano de 2009?
a) Bandeirantes
b) Record TV
c) SBT
d) Globo
(Respostas: 1-c / 2-b / 3-d / 4-c / 5-c)

Carreira promissora

Atualmente no ar como o ginasta Erick, em
“Salve-se Quem Puder”, o ator Claudio Olegario é
um nome novo na telinha, porém que vem ganhando
destaque nos seus trabalhos frente e por trás das
câmeras. O ator, natural de Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, atua junto a nomes como Lívia Inhudes, Daniel Rangel, Valentina Bulc, Bárbara Sut e
Andressa Robles na novela. “Devido a pandemia
tivemos cenas cortadas, principalmente aquelas
que precisavam de mais gente, pois gravávamos no
ginásio do Flamengo,.

Questão de Tempo
(About Time) 12h45, na Globo, Inglaterra, 2013. Direção de Richard
Curtis. Com Bill Nighy,Domhnall Gleeson,Lydia Wilson, Margot Robbie,
Rachel Mcadams, Richard Cordery, Tom Hollander. Após descobrir que
pode viajar no tempo, Tim usa sua habilidade para ganhar o coração da
mulher dos seus sonhos e salvar seu amigo de um desastre profissional.
Homem-Aranha
(Spider-Man) 13h15, na Record, EUA, 2002. Direção de Sam Raimi.
Com Tobey Maguire, Cliff Robertson, Rosemary Harris, Kirsten Dunst,
Willem Dafoe, James Franco. Peter Parker é um jovem estudioso que vive
com seus tios, Ben e May, desde que seus pais faleceram. Inteligente
e com um grande interesse pela ciência, Peter tem dificuldade em se
relacionar com seus colegas, por ser tímido e considerado como nerd.
Até que, em um acidente inesperado, é mordido por uma aranha de
laboratório e, com isso, ganha superpoderes aracnídeos. Em meio às
descobertas de suas novas forças, ele não consegue dizer para Mary
Jane que a ama, deixando que seu melhor amigo Harry Osborn chegue
na frente. Quando o tio Bem é assassinado por um ladrão, Parker se
torna, então, o Homem-Aranha, um legítimo super-herói que luta contra
os bandidos da cidade, incluindo o Duende Verde, que transforma-se
em uma grande ameaça para a cidade.
Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões
(Prince of Thieves) 20h00, na Bandeirantes, EUA, 1991. Direção de
Kevin Reynolds. Com Kevin Costner, Morga Freeman, Mary Elizabeth
Mastrantonio. Após voltar de uma Cruzada, o jovem cavaleiro Robin
de Locksley descobre que seu pai, Lorde de Locksley , foi morto pelos
seguidores do xerife de Nottingham, que por sua vez é partidário do
Príncipe João, que tudo fará pra que Ricardo Coração de Leão não
volte ao poder. Robin é visado pelos usurpadores e foge, mas sempre
acompanhado por Azeem, um mouro que lhe deve a vida. Eles vão parar na Floresta de Sherwood, onde são atacados por camponeses que,
para sobreviver, atacam os asseclas do xerife. Logo Robin e Azeem se
unem ao bando e planejam trazer Ricardo de volta ao poder. Em meio
à sua luta, Robin é ajudado por Marian, uma bela donzela por quem
se apaixona.
Falcão Negro em Perigo
(Black Hawk Down) 22h30, na Bandeirantes, EUA, 2001. Direção de
Jerry Bruckheimer. Com Eric Bana, William Fichtner, Josh Hartnett. 160
soldados de elite dos EUA vão à Somália para capturar dois importantes
tenentes de um comandante renegado e se encontram em uma batalha
desesperada com uma grande força de somalis fortemente armados.
Elysium
(Elysium) 23h25, na Globo, EUA, 2013. Direção de Neill Blomkamp.
Com Alice Braga, Matt Damon, William Fichtner, Jodie Foster, Diego
Luna, Wagner Moura. Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos:
o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o
segundo, pobre, vive na Terra.
Um Tira Muito Suspeito
(Blue Streak) 01h15, na Globo, EUA, 1999. Direção de Les Mayfield.
Com Martin Lawrence, Luke Wilson, Peter Greene, David Chappelle,
John Hawkes, William Forsythe. O ladrão de joias Miles Logan é forçado
a se passar por tira para encontrar o produto de um roubo que fez.

Áries
Dificuldades no trabalho todos nós
temos, mas lembre-se que quando
você converte o trabalho em alegria,
o trabalho se transforma em um dos
prazeres de sua vida. Pense nisso!

Libra
Se você ama realmente ou pelo menos
envia pensamentos bons, verá que as
coisas mudarão diante de seus olhos.
Tudo o que você faz ou fala a alguém,
faz diferença.

Touro
Quem diz que o tempo traz apenas
desilusões, é que não tem feito outra
coisa senão iludir-se. Tenha os pés
no chão e não caia em qualquer
conversa. Seja mais realiﬆa.

Escorpião
Neﬆa vida, quem não tem dificuldades? Encare toda a dificuldade como
um desafio, uma pedra no caminho,
e nunca se deixe vencer por qualquer
obﬆáculo.

Gêmeos
Em qualquer fracasso, compreenda que você pode trabalhar, pode
igualmente servir, e quem pode
servir carrega consigo um tesouro
nas mãos. Lute pelos seus direitos e
sairá vencedor.

Sagitário
Decida ser feliz, sabendo que é uma
atitude, um hábito adquirido com a
prática diária, e não o resultado de
uma conquiﬆa. Lembre-se que você
nasceu para viver bem e ser feliz.

Câncer
Por maior que seja o fardo do sofrimento, lembre-se que Deus, que amparou você ontem, ampara também
hoje e com certeza amanhã também.
Nunca perca sua fé!

Capricórnio
Lembre-se que errar é humano. O erro
ou engano dos outros talvez fossem
os seus se você eﬆivesse nas circunstâncias dos mesmos. Pense nisso e
saiba perdoar.

Leão
Quem executa com alegria as tarefas
consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas
consideradas maiores. Faça sempre
com carinho as tarefas propoﬆas
para você.

Aquário
Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar
e nem servir, não saiu de si mesmo
ao encontro do amor de alguém. Ame
para ser amado!

Virgem
Reconheça o fato de que, muitas
vezes, a pessoa nos parece indigna
simplesmente por não adotar os
nossos pontos de viﬆa. Mesmo não
concordando com você, a opinião
alheia pode ser muito importante.

Peixes
Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do
acolhimento sem nos determos em
possíveis desarranjos do ambiente.
Faça uma visita e leve alegria a
alguém.
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IBELEZA

Conﬁra as dicas para manter seu
cabelo lindo e saudável o ano todo
Quem nunca ouviu dizer
que em determinada época
do ano os cabelos precisam
de mais atenção do que em
outras? Isso não é verdade.
Os cabelos precisam de
cuidados sempre. O ano
inteiro. E os cuidados deverão ser redobrados se os
fios passaram por algum
procedimento químico.

E agora?
Outra situação que enlouquece as mulheres é
quando percebem que o
cabelo parou de crescer
e começa a cair com mais
facilidade. Um dos motivos
para isso é a contração dos
folículos capilares ocasionada pelas baixas temperaturas, por exemplo.
Quando este problema
aparece, existe um mito que
se lavar menos os cabelos,
eles cairão menos também.
Nada disso. É muito importante lavar os cabelos
regularmente para evitar o
aumento da oleosidade, da

O secador pode fazer milagres no seu cabelo; modela, dá
brilho aos fios e valoriza o visual. No entanto, o uso frequente
também pode danificar os fios. A solução é usar cosméticos
que atuam como protetor térmico e também investir em finalizadores de escova / GB Imagem

caspa e de fungos.
É importante ficar atenta à temperatura da água,
não deveria ser muito quente para não ativar ainda
mais a oleosidade do couro
cabeludo.
Hidratação
Falta de tempo não é
desculpa para negligenciar

a hidratação. Se você está
na lista daquelas mulheres
ocupadíssimas, opte por
aqueles produtos que dão
resultados maravilhosos
em um curto período de
aplicação. No mercado existem várias e boas opções
neste gênero. No entanto,
é importante buscar os

serviços e orientações de
um bom profissional para
hidratação mais profunda
e tratamentos de reconstrução dos fios.
Secador
O secador é o amigo inseparável de praticamente
cem por cento das mulheres,
mas nunca é demais relembrar que usado frequentemente em altas temperaturas pode fazer estragos
nos cabelos, por isso, não
descuide do uso de protetores térmicos e produtos
finalizadores de escova.
Massagem
Poderosa aliada da beleza dos cabelos é a massagem
no couro cabeludo que pode
– e deve – ser feita durante
o banho. Passe o xampu nos
fios e massageie o couro
cabeludo em movimentos circulares, com as pontas dos
dedos. É eficaz e relaxante.
Quando o assunto é
cabelo, sempre tem uma
novidade no corte ou na coloração. A chapinha conti-

nua imperando, no entanto
observa-se uma tendência
a conservar os fios crespos
em sua forma natural.

Do alisamento
ao natural
Para aquelas que aderiram ao alisamento, o processo de retorno ao natural
pode ser um pouco lento
e trabalhoso, no entanto
profissionais no assunto garantem que dá para encarar
essa transição mantendo os
fios saudáveis e bonitos.
Uma das dicas é evitar o
uso de aparelhos ou produtos que ressequem os fios e
busque auxílio no salão, a
fim de usar xampu, cremes
hidratantes e finalizadores
apropriados às necessidades dos seus cabelos.
Os crespos
Geralmente quem tem
cabelos crespos apresenta
menos oleosidade no couro
cabeludo e assim a tendência é lavar os fios com
menos frequência. O ideal é

observar por quanto tempo
os fios se mantém limpos e
assim organizar a agenda
de lavagens.
Quem tem cabelos crespos deveria evitar o uso do
secador, penteando os fios
enquanto estão molhados e
promovendo secagem natural. Outra dica importante
é caprichar na escolha de
produtos que hidratem e
estimulem a formação dos
cachos. Lembrando que os
cabelos crespos também
contam com finalizadores
“poderosos” que garantem
o sucesso do penteado.
Queda de cabelo
Importante também é explicar que se deve observar
com atenção a queda de cabelos. Na maioria das vezes,
o uso de produtos e mudança
de hábitos resolvem o problema, mas caso persista é bom
consultar o dermatologista
que indicará exames específicos para detectar alguma
causa orgânica.

O frio chegou. Veja os cuidados com você para ter uma pele saudável
Durante o inverno, a umidade do ar baixa e as temperaturas mais frias levam à
diminuição na transpiração
corporal. Esses fatores fazem com que a pele fique
mais seca.
Além disso, nesta época,
é comum tomarmos banhos
mais quentes, que provocam
uma remoção da oleosidade
natural de forma mais intensa, diminuindo o manto
lipídico que retém a umidade
da pele.
Tanto a pele do rosto
quanto a do corpo estão
sujeita ao ressecamento no
inverno. O clima frio e seco
pode deixá-las com aspecto
esbranquiçado, o que indica
a desnaturação das proteínas.
Para evitar tais sintomas
é importante fazer hidratações corporais mais profundas e, além disso, investir em
uma alimentação saudável,
rica em vitaminas e antioxidantes, o que pode trazer
benefícios em longo prazo.
Alimentação adequada
O ideal é comer legumes, hortaliças e frutas,
alimentos que são fontes
de vitaminas e minerais

que neutralizam os radicais livres, prevenindo o
envelhecimento da pele. As
frutas ricas em vitamina C,
como o morango, a laranja, a
mexerica, o limão e a cereja,
entre outras; e vegetais,
como o brócolis, o repolho e
a cenoura, são exemplos de
alimentos para esta estação.
A soja é outro alimento
que deve ser adicionado à
dieta saudável. Ela é rica
em isoflavonas – substâncias
que evitam o ressecamento e
melhoram a elasticidade da
pele. Adicione também castanhas, nozes e amêndoas,
que são ricas em vitamina
E, selênio e antioxidantes,
importantes aliados para
manter a pele saudável e
bonita.

Os líquidos
Durante o inverno, é muito comum que as pessoas
diminuam a ingestão de
líquidos, um erro brutal.
Manter a ingestão de água
é extremamente importante
para conservar a hidratação
da pele e de todo o organismo
que, naturalmente, fica debilitado por causa do clima
frio.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
ATO DA MESA DE N° 007/2021
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇÚ - PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Mesa da Câmara Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
o Art. 4, § 1º e 2º da Lei 1.577 de 10 de março 2011, e considerando o Requerimento nº 012/2021, formulado pelo
Vereador JAIR CARVALHO TEIXEIRA.
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar o vereador JAIR CARVALHO TEIXEIRA a se deslocar até a cidade de Foz do Iguaçu - Paraná, nos
dias 15, 16, 17 e 18 de junho do corrente ano, em suas atribuições oficiais, cabendo-lhe o pagamento de 03 diárias, a
titulo de indenização das despesas com alimentação e pernoite.
Art. 2º Justifica-se a referida viagem para capacitação do Vereador, que participará do curso “Nova Lei de Licitações:
Contratos e Compras com Base na Lei nº 14.133/21”.
Art. 3º O meio de deslocamento do vereador será por meio de transporte rodoviário coletivo, cabendo ao Poder
Legislativo custear a sua locomoção, nos termos da legislação municipal.
Mariluz - PR, 11 de junho de 2021.
Marcos Antônio Valério Matheus Henrique Neves da Silva
Presidente 1º Secretário
ATO DA MESA DE N° 008/2021
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CURITIBA - PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Mesa da Câmara Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com o Art. 4, § 1º e 2º da Lei 1.577 de 10 de março 2011, e considerando os Requerimentos nº 013, 14 e 15/2021,
formulado pelos Vereadores BENEDITO OSCAR DOS SANTOS, JAMIRO LEITE DE MORES e MANOEL MOTA PAZ.
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar aos vereadores BENEDITO OSCAR DOS SANTOS, JAMIRO LEITE DE MORES e MANOEL MOTA
PAZ a se deslocar até a cidade de Curitba - Paraná, nos dias 16, 17 e 18 de junho do corrente ano, em suas
atribuições oficiais, cabendo-lhe o pagamento de 03 diárias, a titulo de indenização das despesas com alimentação
e pernoite.
Art. 2º Justifica-se a referida viagem para capacitação do Vereador, que participará do curso “Improbidade
Administrativa – Responsabilização de Agentes Políticos e Servidores Públicos”.
Art. 3º. Fica autorizado a viagem com veiculo CHEV/PRISMA 14 AT LT placa BDB-7 A 86 de uso e guarda da Câmara
Municipal de Mariluz.
Art. 4º Eventuais multas de transito referente à viagem a Curitiba-Paraná será de inteira responsabilidade do condutor
do veiculo, no caso de omissão deste ficarão solidariamente responsáveis todos os vereadores integrantes da viagem.
Mariluz - PR, 11 de junho de 2021.
Marcos Antônio Valério Matheus Henrique Neves da Silva
Presidente 1º Secretário

Um corpo hidratado apresenta uma pele macia e elástica. Para pessoas que têm
dificuldade em tomar água
durante esta estação, uma
dica: ingerir chás claros ou
de frutas, dividindo a quantidade indicada para um dia,
dois litros, entre água e chás.
Assim, o consumo torna-se
mais prazeroso.

Procedimentos
Dermatológicos
O inverno é uma boa
época para realizar alguns
tratamentos dermatológicos
que requerem que o paciente
evite a exposição ao sol,

como peelings, tratamentos
a laser etc. Procedimentos
de depilação a laser também
são indicados para nesta
estação.

Doenças de Inverno
Durante o inverno, algumas doenças podem aparecer por causa do ressecamento da pele. Entre elas,
a dermatite seborreica, a
dermatite atópica, a psoríase
e a ictiose:
Dermatite seborreica
Ocorre principalmente
nas regiões que contenham
pelos, como face e couro

Dermatite atópica
Quem sofre de atopia
pode apresentar também
asma ou rinite alérgica. O
principal sintoma é a coceira, que pode começar antes
mesmo das lesões cutâneas
se manifestarem e pode atingir a face, tronco e membros.
Na infância, as lesões são
avermelhadas e escamam.
Nos adolescentes e adultos,
as lesões localizam-se preferencialmente nas áreas de
dobras da pele, como a região
posterior dos joelhos, pescoço
e dobras dos braços. A pele
desses locais torna-se mais
grossa, áspera e escurecida.
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO
DO PARANÁ, ETC...

FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de PEDRO CHIQUETTI,
brasileiro, viúvo, agricultor, residente e domiciliado na rua souza Naves nº 9, em LondrinaPR; MOACIR CHIQUETTI, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado em
Curitiba-PR, e seus sucessores, confinantes e eventuais interessados, para que estes,
querendo no prazo de quinze (15) dias, se manifestem sobre a presente ação, contados do
primeiro (1º) dia após a publicação do presente edital, ficando cientes de que se não o fizer,
presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública de Ata
Notarial de Usucapião Extrajudicial, lavrada às fls. 074/077 do livro nº 232-E do Tabeionato
de Notas de Cruzeiro do Oeste-PR, datada em 10/03/2021, consoante o que faculta o artigo
216-A, § 4º da Lei n.º 6.015/1973. Alegações dos Autores: Busca a parte solicitante a
justificação de posse para fins de usucapião extrajudicial do imóvel urbano abaixo descrito;
Que a parte solicitante mantém posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, sem
oposição ou contestação. Imóvel Usucapiendo: Lote de terras nº 08-B, da subdivisão do
Lote nº 24-C da Gleba 02 do Núcleo Cruzeiro, situado no Município e Comarca de
Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de 3,8389 has. Imóvel objeto da Transcrição nº 15561
do 1º CRI da Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia. O
referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 17/05/2021. (a) Bel. Eudes José Tonelli.
Escrevente

FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de HIDEAKI NAKANISHI,
brasileiro, solteiro, maior, economista, residente e domiciliada em Londrina-PR, na Rua
Serra de Santana nº 735, Jardim Bandeirantes, portador do CPF nº 040.879.148/95, e seus
sucessores, confinantes e eventuais interessados, para que estes, querendo no prazo de quinze
(15) dias, se manifestem sobre a presente ação, contados do primeiro (1º) dia após a
publicação do presente edital, ficando cientes de que se não o fizer, presumir-se-ão aceitos,
como verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública de Ata Notarial de Usucapião
Extrajudicial, lavrada às fls. 111/113 do livro nº 232-E do Tabelionato de Notas de Cruzeiro
do Oeste-PR, datada em 15/03/2021, consoante o que faculta o artigo 216-A, § 4º da Lei n.º
6.015/1973. Alegações dos Autores: Busca a parte solicitante a justificação de posse para
fins de usucapião extrajudicial do imóvel urbano abaixo descrito; Que a parte solicitante
mantém posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, sem oposição ou contestação.
Imóvel Usucapiendo: Data de terras nº 13-Remanescente, da subdivisão da data nº 13,
da quadra nº 185, sitauda no Jardim da Luz da Cidade e Comarca de Cruzeiro do
Oeste-PR, com a área de 240,50 m2. Imóvel objeto da Matrícula nº 3225 do 1º CRI da
Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia. O
referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 17/05/2021. Bel. Eudes José Tonelli.
Escrevente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

DECRETO 2114/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA. GESTÃO
2021/2023.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei e considerando a deliberação
adotada em reunião realizada no dia 01 de abril de 2021.
DECRETA:
Art. 1º O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, terá a seguinte
composição:
DO PODER PÚBLICO:
- Composição do Conselho Municipal.
Titular: Karen Schendoski Juncker (Presidente)
Suplente: João Sabatine (Vice-presidente)
- Representantes da área da Saúde:
Titular: Andrea Cristina Bernardo de Oliveira
Suplente: Rozimeire do Prado
- Representantes da área da Educação:
Titular: Adriana Moreira
Suplente: Aline Daisy Pinel da Silva
- Representantes Secretaria de Administração:
Titular: Jose Martins
Suplente: Karina Pensin
- Representantes Departamento de Esportes:
Titular: Aparecido Pereira da Silva
Suplente: Wagner Gomes da Silva
DA SOCIEDADE CIVIL:
- Representantes da Pastoral da Criança:
Titular: Reginaldo da Silva
Suplente: Claudinete Gomes de Pádua
- Representantes do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS:
Titular: Fernando dos Santos Xavier
Suplente: Francielly Lourenço da Silva
- Representantes da Igreja Católica:
Titular: Higor Belafronte de Andrade
Suplente: Antônio Luiz Damaceno
- Representantes da Igrejas Evangélicas:
Titular: Taise Suelen Luna Duarte
Suplente: Ironize Felipe dos Santos
- Representantes dos Trabalhadores do Setor:
Titular: Carlos Eduardo de Paula
Suplente: Jacqueline Menezes
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício do paço Municipal de Mariluz, aos 01 dias do mês de abril de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
PREFEITO

cabeludo. É uma descamação da pele causada pela
desregulação sebácea. As
manifestações mais frequentes são caracterizadas por intensa produção
de oleosidade, descamação
e prurido (coceira).
A descamação pode causar caspa, que varia desde
fina até a formação de
grandes crostas aderidas
ao couro cabeludo, a seborreia. A coceira, que pode
ser intensa, é um sintoma
frequente nesta região e
também pode estar presente com menor intensidade
nas outras localizações.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Bel. Durvalino Inácio Pinto
Oficial

Eudes José Tonelli
Escrevente

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

RUA EDMUNDO MERCER JÚNIOR, S/Nº - FONE (44) 3676 4185

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 todos os interessados que: CITAÇÃO de SEVERINO JOSÉ DOS
PRAZERES, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, residente e domiciliada na Cidade de
Tapejara-PR, portador do TE. nº 5192 da 86ª Zona Eleito do Paraná, e seus sucessores,
confinantes e eventuais interessados, para que estes, querendo no prazo de quinze (15) dias,
se manifestem sobre a presente ação, contados do primeiro (1º) dia após a publicação do
presente edital, ficando cientes de que se não o fizer, presumir-se-ão aceitos, como
verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública de Ata Notarial de Certificação de Posse
para fins de Usucapião Extrajudicial, lavrada às fls. 028/033 do livro nº 85-E do Serviço
Distrital de Tapejara-PR, datada em 25/03/2021, consoante o que faculta o artigo 216-A, § 4º
da Lei n.º 6.015/1973. Alegações dos Autores: Busca a parte solicitante a justificação de
posse para fins de usucapião extrajudicial do imóvel urbano abaixo descrito; Que a parte
solicitante mantém posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, sem oposição ou
contestação. Imóvel Usucapiendo: Data de terras nº 05-A, da quadra nº 384, do
Loteamento Cidade de Tapejara, do Município de Tapejara, Comarca de Cruzeiro do
Oeste-PR, com a área de 562,50 m2. Imóvel objeto da Matrícula nº 1379 do 1º CRI da
Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia. O
referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 17/05/2021. (a) Bel. Eudes José Tonelli.
Escrevente

RUA EDMUNDO MERCER JÚNIOR, S/Nº - FONE (44) 3676 4185

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 todos os interessados que: CITAÇÃO de OLINDINA NONATO
MACEDO, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Cidade de Tapejara-PR,
inscrita no CPF nº 189.812.679/87, e seus sucessores, confinantes e eventuais interessados,
para que estes, querendo no prazo de quinze (15) dias, se manifestem sobre a presente ação,
contados do primeiro (1º) dia após a publicação do presente edital, ficando cientes de que se
não o fizer, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados na Escritura Pública
de Ata Notarial de Certificação de Posse para fins de Usucapião Extrajudicial, lavrada às fls.
021/027 do livro nº 83-E do Serviço Distrital de Tapejara-PR, datada em 13/07/2020,
consoante o que faculta o artigo 216-A, § 4º da Lei n.º 6.015/1973. Alegações dos Autores:
Busca a parte solicitante a justificação de posse para fins de usucapião extrajudicial do
imóvel urbano abaixo descrito; Que a parte solicitante mantém posse mansa, pacífica e
ininterrupta sobre o imóvel, sem oposição ou contestação. Imóvel Usucapiendo: Data de
terras nº 185-A, do Loteamento São Vicente, Município de Tapejara, Comarca de
Cruzeiro do Oeste-PR, com a área de 308,00 m2. Imóvel objeto da Matrícula nº 2371 do
1º CRI da Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR.
Decorrido o prazo de 15 dias, a contar da data da
última publicação do presente, que será feita por 03 (três) dias consecutivos no Jornal de
Circulação do Município, sem que haja qualquer impugnação, far-se-á o competente
registro.
E para que ninguém possa alegar ignorância é
expedido o presente que será também, fixado no lugar de costume, nesta Serventia. O
referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 17/05/2021. (a) Bel. Eudes José Tonelli.
Escrevente
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IECONOMIA

Base de Bolsonaro, policiais terão
100% do imóvel ﬁnanciado
das e das polícias, de modo
a garantir apoio contra as
pressões políticas.

(AE) Em mais um gesto de agrado do governo
Bolsonaro à categoria
das forças de segurança
pública, a Caixa Econômica Federal deve financiar
100% do valor de imóveis
para policiais e bombeiros em um programa de
crédito imobiliário em
gestação pelo governo.
A ação contará com
subsídio do Ministério
da Justiça, que permite a
oferta de juros menores
ou sem entrada. Outras
pastas também estariam
no debate para viabilizar linhas com a mesma
estrutura financeira, de
acordo com fontes, que
concordaram em falar na
condição de anonimato.
Anúncio
A expectativa é que o
anúncio da linha de crédito ocorra nas próximas
semanas. No momento,
o Ministério da Justiça
conversa com o da Economia, chefiada por Paulo
Guedes, sobre a estrutura
financeira da operação.
A Caixa, que responderá
pela oferta do crédito,
já estaria pronta para
lançar a nova linha.
Forças policiais
A proposta de financiamento diferenciado para
as forças policiais é mais
uma medida do governo
para afagar a categoria

Garantia
A ideia do governo
é utilizar recursos já
administrados pelos ministérios como garantia
para as operações de
financiamento imobiliário, possibilitando,
assim, a oferta de crédito
a juros menores ou sem
entrada.
A pasta da Justiça teria
sido a mais ágil. Assim,
deve estrear a nova modalidade em mais uma ação
do governo em prol dos
agentes de segurança, uma
de suas principais bases
de apoio. “Se algum ministério realizar o subsídio, o
banco consegue reduzir os
juros ou a entrada”, diz um
interlocutor.

Do lado da Caixa, o programa deve ampliar uma nova estratégia do banco público de lançar linhas que
financiam 100% do valor do imóvel
que é uma das bases de
apoio eleitoral do presidente Jair Bolsonaro.
Em 2019, por exemplo,
os militares e forças policiais ficaram de fora da
reforma da Previdência
aprovada pelo Congresso,

e foram beneficiados com
regras mais vantajosas
para a aposentadoria, entre elas a possibilidade de
receber salário integral e
poder se aposentar sem a
exigência de uma idade
mínima, além de pagar

uma alíquota de contribuição menor (10,5%) ao
INSS do que o teto da iniciativa privada (11,68%).
O presidente Bolsonaro também costuma comparecer com frequência à
formatura de novas turmas

de policiais e militares. O
aceno às forças policiais é
questionado por cientistas
políticos e analistas, que
veem nessas ações uma
maneira de o presidente
estabelecer contato direto
com a base das forças arma-

Caixa
Do lado da Caixa, o programa deve ampliar uma
nova estratégia do banco
público de lançar linhas que
financiam 100% do valor
do imóvel. Pelas regras do
Banco Central (BC), o limite
das instituições financeiras
é de até 90%. A garantia a
ser dada pelos ministérios,
porém, viabilizaria a oferta
da linha subsidiada, com
o benefício de não exigir
o pagamento de entrada
Procurada, a Caixa não
comentou.

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

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

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

resiDencias

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

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

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

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

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

Casa à venda, contendo excelente localização! Possuindo
área total do terreno 196m² sendo (14.00x14.00), e área
construída de aproximadamente 118m², composta por 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa
e duas vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n°
5834, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 500.000,00!
Casa à venda, contendo área total do terreno de 360m²,
possuindo 169,18m² de área construída, sendo 02 suítes,
01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, edícula (Área Gourmet) com churrasqueira, quarto
e banheiro, Além disso possui garagem para dois carros. O
imóvel possui excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor
R$ 520.000,00!
Casa à venda, possuindo localização privilegiada, contendo 208,94m² de área total do terreno sendo ( 15.50x13.48),
o imóvel possui área construída de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala, copa, cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social, lavanderia, despensa e garagem
para 3 carros. Além disso, o imóvel possui 5 ares condiciona-

www.abdonecabreli.com.br

dos, placa solar boiler de 300 litros, duas caixas de d’águas
totalizando 1500 litros, um reservatório de agua da chuva de
6.000 litros, e agua quente em todos os banheiros. Localizada
na Rua Francisco Rodrigues Junior, n° 2426, Jardim Alphaville,
Umuarama-PR. Valor R$ 750.000,00!
Casa à venda, contendo 254.93m² de área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54), possuindo aproximadamente
199m² de área construída, composta por 1 suíte máster, 3
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
despensa e garagem. Localizada na Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR.
Valor R$ 900.000,00!

soBraDos
Sobrado à venda, localizada próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! Possuindo 220m² de área total do terreno,
contendo 180m² de área construída, composto por 01 suíte,
02 quartos com moveis planejados e com ar condicionado em
todos os quartos, banheiro social, lavabo, sala de estar, sala de
jantar, cozinha planejada, despensa, piscina, 01 quarto adicional,
academia, espaço gourmet com ambiente fechado e garagem para
dois carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$ 560.000,00!
Sobrado à venda contendo excelente localização! Possuindo 1 suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada, copa,
despensa, área de serviço, espaço gourmet, churrasqueira,
piscina e duas vagas de garagem. Localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 1.200.000,00!

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar, lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro com 1 suíte, 2 quartos
e 2 vagas de garagem. Localizada no Condomínio Estrela do Sul,
Obs.; Ultima chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede
de irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira, para no
mínimo 10 animais (semi novo), demais formação de
pastagem com grama Ponta Roxa, Além disso possui
uma residência de madeira com aproximadamente
120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros
do Distrito de Serra dos Dourados e 1.300 metros do
asfalto. Valor R$ 750.000,00.

chalé

Sobrado à venda, localizado no Residencial Euro Park!
Modernidade define esse lugar! Este é um sobrado de
472,90m² de área construída, possuindo acabamentos únicos
e com excelente bom gosto. O pavimento superior contem
184,54m², é composto por 01 suíte presidencial, 02 suíte
máster, Sala e Varanda. Além disso, o piso inferior contém
257,11m² e possui sala de estar, sala de jantar, cozinha,
escritório, espaço gourmet, área de serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e 3 vagas de garagens. Localizado na
Rua José Inácio da Paixão, Residencial Euro Park, Umuarama
Paraná. Valor R$ 2.800.000.00.

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

Chalé à venda, possuindo excelente localização, próximo
ao Big planalto! Contendo 515,00m² de área total, sendo
117,09 m² de área construída, composto por uma recepção,
02 salas e 01 banheiro, além disso, nos fundos possui uma
casa composta por 01 banheiro, 02 salas e uma churrasqueira
coberta, localizado na Avenida Rio de Janeiro, n°5260, Zona
II, região central de Umuarama-PR. Valor R$ 990.000,00!
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA HACTH
ADVENTURE
2008/2008
Preto, completo, R$
24.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
CORSA CLASSIC
LS 11/11
Branco, R$ 18.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
CORSA
PREMIUM 1.8
2007
Prata, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
GM PREMIER
17/18
Preto, 56.000 km. R$
135.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
FIAT

FIAT

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

FORD

FORD

FORD KÁ 19/19
Branca. 14.000km
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
IMPORTADOS

IMPORTADOS

COROLLA SEG
07/08
Preto. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

AMAROK
HIGHLINE 13/14
Cinza, completo, cab.
dupla. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
9 9976-0563.
VOYAGE 92 CHT
Azul, único dono, manual,
nota fiscal. R$ 11.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída
de 169,18m², contendo
02 suítes, 01 quarto,
banheiro social, sala,
copa, cozinha planejada,
despensa, edícula
(Área Gourmet) com
churrasqueira com quarto
e banheiro, Além disso,
possui garagem para
2 carros e terreno com
área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná
em Umuarama-Pr.
Valor R$ 520.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de
área total do terreno
sendo ( 15.50x13.48),
o imóvel possui área
construída de 195m²,
composto por 2 suítes,
1 quarto, sala, copa,
cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social,
lavanderia, despensa
e garagem para 3
carros. Além disso,
o imóvel possui 5
ares condicionados,
placa solar boiler de
300 litros, duas caixas
d’águas totalizando 1500
litros, um reservatório
de água da chuva de
6.000 litros, e água
quente em todos os
banheiros. Localizada na
Rua Francisco Rodrigues
Junior, 2426, Jardim
Alphaville, próximo
ao Lago Aratimbó
de Umuarama-PR.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chalé à venda, localizado
na região central de
Umuarama! Contendo
515,00² de área total,
sendo 117,09m² de área
construída, composto
por uma recepção, 02
salas e 01 banheiro, além
disso, nos fundos possui
uma casa composta por
01 banheiro, 02 salas
e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio de
Janeiro, n°5260, Zona
II, Umuarama-PR.
Valor R$ 990.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Sobrado à venda,

contendo 280m² de
área total do terreno,
sendo 281.51m² de área
construída, possuindo
1 suíte máster com
Hidromassagem, 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área
de serviço, espaço
gourmet, churrasqueira,
piscina e 2 vagas de
garagem. Localizada
na Rua Mato Grosso,
Zona II, Umuarama-PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Excelente Sobrado
à venda, localizado
no Residencial Euro
Park. Modernidade
define esse lugar!
Esse é um sobrado
de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos e
com excelente bom gosto.
O pavimento superior
contém 184,54m², é
composto por 01
suíte presidencial, 02
suítes máster, Sala e
Varanda. Além disso,
o piso inferior contém
257,11m² e possui sala
de estar, sala de jantar,
cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de
serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e
vagas de garagem para
3 carros. Localizado
na Rua José Inácio da
Paixão, Residencial Euro
Park, Umuarama-PR.
Valor R$ 2.800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
VENDO CASA
Localizado no Jd.
América. Contendo
03 quartos, banheiro,
sala, 02 cozinhas. Área
construida 182,55m².
Área total do terreno
360M². Contento no
lote 02 kitnet. R$
425.000,00. Ótima
localização. Fone: 9
9918-3509

rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.

Localizada na Estrada
Aeroporto, a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar esta
chácara? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à

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

carros

ano

cor

opcIonaIs

B5

valor

compass sport

19/19

prata

completo, aut

r$ 119.900,00

cruze 1.8 sport6 lt

15/15

branco completo, aut, couro

r$ 64.900,00

cruze ltz turbo

17/18

prata

completo, aut, couro

r$ 89.900.00

eQuInoX 2.0t premIer

17/18

preto

completo, aut, couro, ts r$ 144.900,00

ForD Ka 1.0 sel

16/17

branco completo

r$ 44.900,00

s10 2.5 ltz FleX 4X4

18/19

branco completo, aut, couro

r$ 154.900,00

spIn 1.8 ltz

13/14

prata

r$ 49.900,00

spIn 1.8 ltz at

13/14

branco completo, aut, 7l

.

completo, 7l

r$ 54.900,00

compramos seu carro

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

TERRENOS

TERRENOS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Vende-se terrenos comerciais
sendo 2 lotes paralelos,
lote 02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em frente
a nova rodoviária, ótima
localização para comércios
de todos os segmentos.
Investimento com retorno
certo. Valor R$ 750.000,00
cada. Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
TERRENO JD
IPÊ
7x22 154m2, R$35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
PONTOS
COMER
PONTOS
CIAIS

COMERCIAIS

VENDO
GRÁFICA
COMPLETA
01 heidelberg sork-z
bicolor 65x48 adaptada
álcolor, 01 multilith 1250
bandeja, 01 Catu 510 com
sistema de numeração,
01 guilhotina Catu s80
com 2 facas, 01 Catu 380
, 01 gravadora chapa
skay, 01 picotador
cosani, Bancadas mesas
computador impressora
e insumos. Fones: (44)
9 9766-0455 Mauro
whats ou 9 8427-72323

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

Fone: (44) 3621-0350
SAC: 0800 724 4400

Compre pelo site: viacaoumuarama.com.br , App: GABRASIL, Agências
credenciadas ou pelos sites parceiros.

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 13 e 14 de junho de 2021

IVEÍCULOS

Spin ainda é uma das melhores
opções no segmento minivan
Praticamente sozinha
entre os carros de 7 lugares, a Chevrolet Spin
2022 já está nas concessionárias de todo o país. Para
a linha 2022, a novidade é
a adição de uma nova versão LS com transmissão
automática criada para
atender quem precisa de
um carro para o trabalho
e quer o conforto de não
ter que trocar marchas
manualmente.
Renovada em 2018, a
Chevrolet Spin já começa
a se aproximar do final
de seu ciclo de vida, o que
explica a ausência de mudanças na lista de equipamentos da minivan. Não
que precise muito ficar
mudando agora, pois ainda
emplaca bem, fechando
2020 com 15.661 unidades
registradas, mais do que alguns carros como Renault
Captur e Caoa Chery Tiggo
5X. Além disso, é uma das

duas opções de 7 lugares na
faixa de R$ 100 mil, a outra
sendo o velho Fiat Doblò.
De acordo com a GM,
aproximadamente 60% das
vendas da Spin estão concentradas nas versões de 7
lugares, a maior participação destas configurações
desde o lançamento em
2012. Por isso, faz sentido
que a marca fique de olho
em uma nova opção básica
automática, levando à criação da versão LS.
Como o restante da linha, a Spin LS utiliza o
motor 1.8 flex aspirado de
quatro cilindros, que gera
até 111 cv a 5.200 rpm e 17,7
kgfm a 2.600 rpm quando
abastecido com etanol.
Estará combinado à uma
transmissão automática de
6 marchas e tração dianteira. A Spin é o último modelo
da Chevrolet a ainda utilizar esta mecânica, depois
do fim do sedã Cobalt.

VEndAS
Residencias:

R$ 1.500.000,00

VEndAS

R$ 450.000,00

R$ 420.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 650.000,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 175,00
m² e área construída de aprox.
129,00 m², localizada na Rua
Olimpio Spina, s/ nº, Parque
Interlagos. Sendo 01 suíte
com closet, 02 quartos, sala,
cozinha, BWC social, área de
serviços, área gourmet e garagem. *RESIDÊnCIA nOVA
COM ACABAMEnTO ALTO
PADRãO*.

R$ 250.000,00

Residências em alvenaria, localizada na Rua Santa Madalena,
n º 4863, no Parque San Marino, umuarama/PR, com área
total de terreno de 278,20m²,
e área construída de aproximadamente 163,00 m². A casa
da frente contem 01 suíte, 02
quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha com armários
planejados, BWC social, área
de serviços e 02 vagas de garagem cobertas; E casa dos
fundos contem 02 quartos,
sala e cozinha conjugada e
BWC social.

Sobrado em alvenaria, no lote
1-B, da quadra nº 13, localizado na Rua Delmiro Scarpetto,
2297, no Jardim Colorado,
nesta cidade de umuarama,
Estado do Paraná, com área
total de terreno de 184m², e
área construída de aproximadamente 159,20m², sendo 01
suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples,
sala, cozinha, 02 B.W.C social e
garagem coberta.

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

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

VEndAS

Ed. Orion, apto 1504, frente
para a Praça Miguel Rossafa,
com área total de aprox. 300,00
m² e área privativa de aprox.
180,00 m², localizado na Av.
Maringá, nº 5516, Zona III, contendo 03 suítes, sala de jantar,
sala de estar, varanda gourmet
com churrasqueira, BWC social,
cozinha, área de serviço com
BWC, 03 vagas de garagens e
dispensa de garagem.

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

VEndAS

VEndAS

Sobrado – Térreo - sala de estar,
01 escritório bwc, Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de tv c/
sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área
de serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc e garagem. Rua Piauí
3569, Zona II. Corretor Otávio.
VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00
Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.

este tipo de consumidor.
Por isso decidimos lançar
a versão de entrada do
crossover com opção des-

LOCAÇÕES
Residências:

Apartamentos::

R$ 380.000,00

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

Terrenos:

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.

Ed. Cora Coralina, apto 31,
com área total de aproximadamente 160,41 m² e área
útil de aproximadamente e
101,46 m², localizado na Av.
Tiradentes, nº 2931, contendo
01 suíte com guarda roupa,
02 quartos, sala, cozinha com
móveis planejados, BWC social,
área de serviços e garagem.
Apartamento em fase final
de acabamento de reforma.
Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual. **Condomínio
Incluso**
LOCAÇÕES
Residências:

Terrenos:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIx. COM POSSIBILIDADE DE
PARCELAMEnTO EM ATé 100 VEZES
COM CORREçãO. PRóx. AO nOVO
ShOPPInG.
VEndAS
Terrenos:

R$ 280.000,00

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

LOCAÇÕES
Residências:

Apartamento: R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. ótima localização!

Residência:

R$ 180.000,00

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

Sobrado:

R$ 600.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

R$ 140.000,00

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

R$ 700,00

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

LOCAÇÕES
Apartamento:

R$ 2.300,00

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

LOCAÇÕES
R$ 1.400,00

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

R$ 850,00

Ed. Lake Park, apto 34, bloco A,
com área total de aproximadamente 112,62 m² e área útil de
aproximadamente 74,95 m², localizado na Rua Leonildo Stecca, nº
2589, Jardim Cruzeiro, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
BWC social, área de serviços e garagem. Condomínio contém: Piscina,
salão para festa e Playground.
Aluguel + Condomínio + Coleta de
Lixo + Seguro anual.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 12.000,00

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

R$ 5.000,00

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

R$ 7.000,00

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

LOCAÇÕES

Sobrados:
VEndAS

R$ 1.200,00

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

Apartamentos:
VEndAS

R$ 550.000,00

R$ 1.600,00

VEndAS

VEndAS

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

VEndAS
Apartamentos:

R$ 700.000,00

Apartamentos: R$ 330.000,00

VEndAS
R$ 1.200.000,00

R$ 175.000,00

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

Sobrados:

Residencias:

Apartamentos:

Residência:

VEndAS
Sobrado:

VEndAS

Residencias: R$ 800.000,00
Residência em alvenaria, com área
total de terreno de 225 m², sendo
7,50 m x 30,00 m e área construída
de aprox. 185,00 m², localizado na
Rua José Tertuliano Teixeira Morais,
nº 2570, Pq Cidade Jardim, sendo
01 suíte com sacada, 02 demi-suítes, sala de TV, cozinha e sala de
jantar anexo em espaço gourmet
com churrasqueira, lavanderia e
garagem para 02 carros. Contem
móveis planejados em todos os
cômodos.

VEndAS

VEndAS

R$ 850.000,00

VEndAS

de trabalho. E a transmissão automática vem
se tornando um item cada
vez mais considerado por

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

VEndAS

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

“A Chevrolet Spin também atende muito bem
aqueles que utilizam o
veículo como ferramenta

Residencias:

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

Residencias:

Sozinha entre os carros de 7 lugares, a Chevrolet Spin já está nas concessionárias de todo o país

te equipamento”, explica
Isabel Souza, gerente de
Marketing de Produto da
GM América do Sul.
No início do ano, a GM
anunciou a retomada de
um investimento de R$
10 bilhões no Brasil para
novos modelos, valor que
será usado nas fábricas
no Estado de São Paulo.
Parte deste dinheiro será
usado no desenvolvimento
e produção da próxima
geração da Spin, agora
com a plataforma GEM de
Onix, Onix Plus e Tracker,
além de adotar os motores
1.0 e 1.2 de três cilindros.
Motor1.com apurou com
exclusividade que não terá
nada a ver com o chinês
Orlando, ao contrário do
que circulava pela mídia, e
que a marca quer manter a
faixa de preços atual, entre
R$ 80 mil e R$ 110 mil. Só
que a estreia será apenas
em 2022. (Motor 1)

R$ 6.000,00

Salão Com. c/ 8 salas na Av. Flórida,
esq. c/ a Rua Min. O. Salazar, ponto
com. para clínica ou escritório. Corretor Caetano. + Seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 1.500,00

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

