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Pacientes de covid demoram para
ir ao médico e chegam mais grave
Por medo do isolamento ou até do internamento hospitalar, muitas pessoas não estão buscando assistência médica quando surgem os primeiros sintomas da
covid-19 em Umuarama e região. Como consequência, o paciente que está contaminado mas não sabe, acaba permitindo o agravamento e chega ao hospital em
estado mais grave, alguns já com falta de ar aguda, o que obriga o internamento na UTI. Por isso, mesmo com a redução no número de casos positivos, as UTIs
estão sempre lotadas. Médico e a Secretaria de Saúde falam sobre a importância do diagnóstico precoce para ter mais chance de cura. Página A3

ENTREVISTA

A PERDA DE UM
JOVEM SONHADOR
PARA A COVID-19
Aos 21 anos de idade, o jovem Rafael Leonardo Gonçalves
foi mais uma vítima da covid-19 em Umuarama. Os amigos o
definiam como um jovem, alegre, amoroso, cheio de vida e
sonhador, mas acima de tudo um guerreiro, que já vinha lutando contra uma doença rara há mais de quatro anos. E ele
queria realizar seu maior sonho, que seria um transplante de
rim, o que proporcionaria ao jovem uma vida melhor. Página A4

ACESSO A ARMAS FICA MAIS FÁCIL - Dentro da po- A AJUDA QUE VEM DA RECICLAGEM DE LIXO AVENIDA QUASE PRONTA - A pavimentação asfáltica
lítica de armar a população, o presidente Bolsonaro editou quatro decretos - Além de contribuir com a preservação ambiental e aliviar o Aterro da Avenida frei Orlando Busato está na fase final, incluindo
novos que facilitam a compra e a obtenção do porte de armas de fogo. O
presidente diz que isso dará mais segurança para a população. Página A6

Sanitário, a coleta seletiva e a venda de materiais recicláveis auxiliam
no sustento de dezenas de famílias na cidade de Umuarama. Página A5

os trechos da via já conectada à Estrada Bonfim, que liga
as PRs-323 com 482 (saída para Maria Helena). Página A5
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ruralistas
Ato da Mesa Diretora libera acesso às Deputados
e ambientalistas
vetos de
sessões legislativas na Câmara Municipal criticam
Bolsonaro a lei ambiental
Umuarama - Encerrado o prazo referente ao
recesso parlamentar, regimentalmente previsto,
acontece nesta segunda-feira (15), a primeira
sessão ordinária de 2021 no plenário Germano
Norbeto Rudner – Câmara Municipal de Umuarama.
O reinício dos trabalhos legislativos também será
marcado pela retomada da liberação do acesso
público às sessões.
Ato da Mesa Diretora estipula procedimentos a
serem adotados para os munícipes que quiserem
acompanhar as sessões. Dentre elas, a limitação
de ocupação de 30% da capacidade de público do
plenário, incluindo vereadores e servidores.
O uso de máscara é obrigatório. Estará disponível
álcool em gel aos visitantes, assim como será aferida
de temperatura, tanto de servidores e parlamentares,
assim como dos cidadãos que adentrarem ao Edifício
Antonio Milton Siqueira. O controle do acesso público
ao plenário será realizado por ordem de chegada,

por meio de lista, onde serão inseridos dados como
nome e número do RG.
A imprensa também é contemplada no ato da
mesa, que garante espaço reservado aos veículos
de comunicação, contando que os profissionais a
atuarem durante á sessão sigam aos protocolos
de segurança, bem como se apresentem devidamente identificados. Grupo de WhatsApp gerido
pela Chefia do Departamento de Comunicação
Social, Tecnologia da Informação e Cerimonial
estará disponível aos profissionais da imprensa
na solicitação de demais informações.
Por outro lado, seguem suspensos eventos coletivos não diretamente relacionados às atividades
legislativas do Plenário, exceto licitações, audiências
públicas e das comissões. A norma é destinada à
realização de sessões solenes, eventos de lideranças
partidárias, de frentes parlamentares e outros programas organizados pelo Poder Legislativo.

Após Gilmar comparar a ‘esquadrão da
morte’, procuradores defendem Lava Jato
São Paulo (AE) - Após o ministro Gilmar Mendes
defender correções em relação à Lava Jato e comparar
a força-tarefa a um ‘esquadrão da morte’, a Associação
Nacional de Procuradores da República (ANPR) saiu em
defesa dos integrantes da operação. Em nota pública
divulgada na noite desta sexta, 12, a entidade afirma que
o ministro desrespeitou a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional e agiu ‘como se estivesse acima da legislação’.
A declaração de Gilmar foi dada ao portal UOL. Ao ser
questionado sobre as informações reveladas nas conversas hackeadas da Operação Spoofing, o ministro afirmou
que considera tudo ‘lamentável’.
“Todos nós de alguma forma sofremos uma manipulação disso que operava em Curitiba. Acho que temos que
fazer a correções devidas, tenho dito e enfatizado que
Lula é digno de um julgamento justo”, afirmou. “Independentemente disso, temos que fazer consertos, reparos,
para que isso não mais se repita, não se monte mais esse
tipo de esquadrão da morte. Porque o que se instalou em
Curitiba era um grupo de esquadrão da morte, totalmente
fora dos parâmetros legais”.
Para a ANPR, Gilmar infringiu a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional ‘como se estivesse acima da legislação’. “Ironicamente, o mesmo ministro acusa membros
do Ministério Público Federal (MPF) de agirem à margem

da lei, sob denominação de ‘esquadrão da morte’”, aponta
a entidade.
Segundo a associação, a comparação do ministro
ofendeu procuradores envolvidos na operação, os demais
colegas de Corte e magistrados de diversas instâncias do
País que validaram dezenas de ações penais derivadas
da Lava Jato.
“Como integrante da mais alta Corte do país, o Ministro
Gilmar Mendes deveria se portar em respeito às normas,
à Constituição e visando preservar a imagem do Supremo Tribunal Federal, buscando o fortalecimento e não o
enfraquecimento das instituições, essas sim, essenciais
ao país”, frisou a ANPR.
As declarações de Gilmar ocorrem dias após a Segunda
Turma do Supremo, a qual faz parte, validar por quatro
votos a um a liminar do ministro Ricardo Lewandowski
que concedeu à defesa do ex-presidente Lula acesso às
mensagens hackeadas do ex-coordenador da Lava Jato
Deltan Dallagnol, do ex-juiz Sérgio Moro e dos demais
integrantes da força-tarefa.
O julgamento foi marcado por duras críticas de Gilmar
e Lewandowski, que formam a ala crítica à Lava Jato na
Segunda Turma. Nos bastidores do Supremo, a sessão
foi vista como uma espécie de ‘prévia’ do julgamento da
suspeição de Moro, que deve ocorrer ainda neste semestre.

•Helton
•
Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

O termo paternalismo, de acordo com a língua portuguesa, consiste em um “sistema de relação entre os
chefes e os subordinados, seguindo concepção paternal
da autoridade” (FERREIRA, 2010, p.569). Poderíamos
dizer que estaria relacionado à ideia segundo a qual
certo indivíduo, que se considera possuidor de maior
conhecimento e capacidade, toma decisões em lugar de
outrem, cujo interesse se pretende resguardar.
Percebe-se que o Estado contemporâneo possui a
tendência de agir de modo paternalista em virtude,
sobretudo, do empoderamento que lhe é conferido na
condição de Poder constitucionalmente instituído. A
própria ordem constitucional incumbe o Poder Público
de atingir os objetivos fundamentais de garantia e
preservação do pluralismo e tutela da dignidade da
pessoa humana, o que lhe direciona para escolhas de
cunho social.
É comum encontrarmos decisões judiciais e legislações que direcionam a sociedade para determinarmos
objetivos, transformando a escolha individual em
coletiva, como por exemplo, o impedimento da homeschooling (ensino domiciliar), proibição de fumar em
lugares públicos, obrigatoriedade do uso de cinto de
segurança, etc.
Mas qual seria o limite de escolhas que o Estado
pode realizar em nome dos indivíduos? Até que ponto
o coletivo vai decidir pelo individual?
Neste contexto, muitas pessoas interpretam o
Estado como um pai em relação ao filho incapaz. O
problema que esta relação acaba, em muitos casos,
infantilizando ainda mais a sociedade, sendo que este
paternalismo acaba representando um pai ausente. Isto
porque, “o Estado é ausente, pois incapaz de prover
tudo o que promete e dele é esperado. A promessa
retórica e constitucional é frustrada a todo momento,
o que estranhamente reforça a ilusão de que um dia
os direitos sociais (saúde, ensino, segurança) serão
plenamente realizados” (Bruno Garschagen).
Mas o que desejo chamar a atenção seria para o
fato de que o Estado assume a função de guardião do
cidadão, o que, em muitos casos, acaba por eliminar
a responsabilidade do indivíduo. Se a pessoa não
precisa se esforçar para conquistar aquilo que almeja
ou não responde por aquilo que decide, sua conduta é
direcionada em manter um tutor institucional a fim de
ter acesso algum benefício em vez de se empenhar para
conquistar em razão de seu direito.
Não escrevo contra a assistência social aos hipossu-

Governo manda para
Congresso projeto
de ICMS em combustíveis
O governo encaminhou ao Congresso Nacional na sextafeira, 12, uma proposta que altera a cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), imposto estadual,
sobre combustíveis. O projeto de lei complementar (PLP) ainda
precisa ser aprovado pelo Congresso para entrar em vigor, mas
é uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de dar resposta ao
aumento do preço dos combustíveis e agradar os caminhoneiros,
uma de suas principais bases de apoio. O ICMS hoje incide sobre
o preço do combustível - o preço médio ponderado ao consumidor final, que é reajustado a cada 15 dias. Cada Estado tem
competência para definir a alíquota. Pela proposta, o imposto
passará a ter um valor fixo por litro do combustível - a exemplo
de impostos federais PIS, Cofins e Cide O texto define que a
cobrança do tributo incidirá sobre combustíveis e lubrificantes
detalhado na proposta. Entre eles estão: gasolina, diesel, álcool,
biodiesel, gás natural combustível e o gás liquefeito de petróleo
(GLP), gás de cozinha Óleos e querosenes combustíveis também
estão listados, bem como óleos lubrificantes.
De acordo com o projeto, depois da aprovação pelo Legislativo e da sanção presidencial, os Estados e o Distrito Federal
deverão regulamentar a nova lei por meio do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), órgão que reúne secretários
estaduais de Fazenda, no prazo de 90 dias. Se a mudança receber aval do Congresso Nacional, a arrecadação dos Estados
poderá ser afetada.

Eike Batista é condenado
a mais 11 anos de prisão
e multa de R$ 871 milhões

Paternalismo de pai ausente
Helton Kramer Lustoza

Um grupo de deputados ligados às Frentes Parlamentares
da Agropecuária (FPA) e Ambientalista, com apoio de organizações dos dois setores, se uniram para tentar derrubar vetos
do presidente Jair Bolsonaro à lei que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Brasil.
Em carta enviada ontem às lideranças de todos os partidos
no Congresso, o senador Fabiano Contarato (Rede/ES) e os
deputados Nilto Tatto (PT-SP) e Rodrigo Agostinho (PSB-SP), da
frente ambientalista, e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), Rubens
Bueno (Cidadania-PR) e Camilo Capiberibe (PSB-AP), da FPA,
afirmam que Bolsonaro “vetou partes da lei que são essenciais
para garantir um programa federal de PSA participativo e
transparente alinhado às visões dos diferentes setores da
sociedade”. A carta, obtida pela Agencia Estadão, é endossada
pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, rede que
congrega gigantes do agronegócio, do setor bancário, da academia e do ambientalismo, por ONGs como a SOS Mata Atlântica,
o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), WRI,
TNC e o WWF-Brasil, o Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (Cebds), a Confederação Nacional
de RPPNs e a empresa Natura.
O projeto de lei, que tramitava há 13 anos, foi aprovado no
fim do ano no Congresso e sancionado por Bolsonaro em meados
de janeiro com vetos que, no entender dos parlamentares e de
entidades que trabalhavam pela agenda, podem comprometer
até mesmo a abrangência da política.

ficientes, muito menos em face aos direitos sociais, mas
o problema é quando este paternalismo se transforma
em regra, onde acaba aumentando a infantilização da
sociedade, a ponto de ninguém assumir a culpa por
decisões ocorridas no ambiente político e social.
O autor francês Alexis Tocqueville já alertava que
após a conquista democrática haveria um risco da
formação de uma espécie de despotismo democrático,
através do qual os indivíduos iriam se infantilizar
a ponto de virar joguetes dos seus governantes. E a
partir deste momento, haveria um iminente risco destes
indivíduos renunciarem sua autonomia em troca de
privilégios.
Vivemos em um tempo em que todos tem direito
e ninguém tem deveres, de forma que os agentes políticos têm a firme convicção de que os cidadãos não
conseguiriam cuidar da sua própria vida se não fosse
a ajuda estatal. E muitos destes políticos utilizam a Administração Pública como uma máquina de concessão
de benefícios em troca da manutenção deste mesmo
sistema. Muitos não percebem o mal que tal sistema
causa para o amadurecimento da sociedade, de forma
que deixam nas mãos do Estado escolhas que o próprio
indivíduo deveria assumir a responsabilidade.
Chegamos ao ponto que o próprio Estado nos proíbe
em votar em candidatos “ficha suja”, por não haver uma
compreensão social acerca das consequencias deste
ato; temos que deixar o Estado disciplinar que o voto é
obrigatório, da mesma forma que o filho aguarda o pai
acordá-lo para não perder o horário da aula. Essas e
inúmeras outras situações demonstram que existe algo
errado nesta relação social, ao ponto em que ninguém
assume suas responsabilidades.
O caminho é o exercício de uma vida responsável,
onde as pessoas deveriam conduzir corajosamente as
decisões sociais, não se colocando como vítimas de
um jogo político, do qual a própria sociedade optou.
Devemos ter a noção da importância de nossas decisões, sermos responsáveis por tudo que realmente
nos empenhamos para conquistar, para o ponto de
sermos capazes de transmitir tal legado para nossos
descendentes.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado do Paraná
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

O empresário Eike Batista foi condenado mais uma vez
pela Justiça. Na última terça-feira, 9, foi sentenciado a mais 11
anos e oito meses de prisão por crime ao mercado financeiro e
multa de R$ 871 milhões. A decisão é da juíza Rosália Monteiro
Figueira, da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Em
seu julgamento, ela considerou que o executivo abusou do seu
conhecimento do mercado financeiro para enganar pequenos
investidores nas empresas do grupo EBX. Eike já tinha duas
condenações da 3ª Vara Criminal anteriores a essa. Em 2019,
ele foi condenado a oito anos e sete meses de prisão e, em 2020,
a mais oito anos em regime semiaberto. Além disso, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, determinou outros 30
anos de confinamento. Somando as quatro sentenças, a pena
de Eike chega a 58 anos de prisão. Segundo a juíza Figueira,
a conduta social de Eike é “digna de censura”, inclusive em
sua família. Ela diz também que o empresário “demonstrou
fascínio incontrolável por riquezas, ambição sem limites que o
levou a operar no mercado de capitais de maneira delituosa”.
E que o seu objetivo seria o lucro fácil, “ainda que em prejuízo
da coletividade”.
O pedido da condenação desta semana partiu do Ministério
Público Federal (MPF) e por entidades representantes de investidores no mercado financeiro que se julgam prejudicados
pelas práticas do empresário.
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Busca tardia por médicos leva umuaramenses
direto para os leitos de UTI da covid-19
Umuarama – Por medo
do isolamento ou até do
internamento na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), alguns umuaramenses não estão buscando assistência médica
para acompanhamento
da covid-19. A situação
vem mantendo lotados os
leitos de UTI/COVID-19,
mesmo com a redução
dos casos diários registrados no município.
Os dados foram levantados pela Secretaria
Municipal de Saúde e
também por médicos que
atuam na linha de frente
ao combate da doença
transmitida pelo novo
coronavírus. Conforme
o levantamento, parte
da população com sintomas da covid-19 estão
esperando até 15 dias
para buscar atendimento
nas unidades de saúde,
pronto atendimento ou no
ambulatório de síndrome
gripais.
Tal situação muitas
vezes é creditada ao
medo de seguir o protocolo de isolamento, como
também, receio de perder
o emprego ou de ter que
seguir para internamento em UTI. Entretanto
esse efeito registrado em
parte dos umuaramenses

ALERTA VACINA
O infectologista também explicou que a
imunização pela vacina só ocorre após a
segunda dose, ou dose de reforço, e para ser
mais específico entre o 10 dias da aplicação.
“A pessoa só é considerada imunizada, após
10 a 12 dias da dose de reforço. Por isso, o controle adequado da doença precisa respeitar as
medidas de prevenção que é lavagem de mão,
uso de máscara e distanciamento social até a
cobertura vacinal”, explicou.
vem lotando a terapia
intensiva dos hospitais
credenciados para o tratamento dos sintomas da
covid-19.
Mesmo com a cidade
registrando uma queda
nos números diários de
novos casos, desde meados de janeiro, a UTI do
Hospital Uopeccan, por
exemplo, só apresentou
redução de pacientes
graves em terapia intensiva na sexta-feira (6).
Normalmente os 10 leitos
de UTI/COVID do hospital
estavam sendo usados
diariamente.
“Nos últimos 30 dias
os pacientes estão chegando com uma situação
mais grave ao hospital.
Alguns casos se devem ao
tempo maior de sintomas,

pois estão passando de
dez dias desde o início
dos sintomas até procurarem o auxílio médico.
Antes, até por medo da
doença, as pessoas chegavam para atendimento
com cinco a sete dias em
relação ao início dos sintomas” alertou o médico
infectologista do Hospital
do Câncer Uopeccan, Raphael Chalbaud Biscaia
Hartmann.
A informação foi ratificada pela secretária de
Saúde de Umuarama, Cecilia Cividini. “A procura
por atendimento médico
só começa depois do oitavo dia de sintoma e é
quando a doença começa
a agravar. As queixas
são de dificuldade para
respirar, dor muscular

Alguns umuaramenses não estão buscando assistência médica para acompanhamento da covid-19

Boa notícia
Mesmo com os leitos cheios, o médico Raphael Artmann explicou que
agora existe um giro de pacientes
por dia no hospital com um intervalo
intensa, cefaleia intensa,
fraqueza muscular, rebaixamento do nível de consciência e desidratação”
ressaltou a secretária.

Aplicação da segunda dose
da vacina avança no Paraná
A aplicação da segunda
dose da vacina contra a
Covid-19 avançou nesta
semana no Paraná, com
o início da nova etapa de
imunização em diversos
municípios. O esquema da
segunda dose começa pelos
idosos que vivem em asilos,
profissionais que atuam
nestes locais e pessoas com
deficiências severas e, depois, segue com a vacinação
dos indígenas aldeados e
trabalhadores da saúde da
linha de frente, que são os
grupos imunizados na primeira etapa da vacinação.
A distribuição dos imunizantes foi feita pelo Governo do Estado, sob a
coordenação da Secretaria
Estadual da Saúde. O esquema segue os protocolos

estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunização
(PNI). As doses já estão
nos municípios e foram
enviadas anteriormente,
de acordo com as remessas
recebidas do Ministério da
Saúde.
Idosos que residem em
ILPIS e indígenas não se
deslocam para receberem
a segunda dose. Repetindo
o esquema da primeira
etapa, a aplicação está
sendo feita nos asilos e nas
aldeias. Os demais grupos
devem seguir os esquemas
vacinais preparados pelas
secretarias municipais de
saúde.
“Estamos otimistas com
o início de mais uma etapa
para a imunização dos grupos prioritários e organiza-

dos para seguirmos com a
vacinação de toda a população, seguindo sempre as
regras estabelecidas pelo
PNI, que é um programa
de vacinação reconhecido
internacionalmente”, afirmou o secretário da Saúde,
Beto Preto.
A vacinação segue em
todo Estado e ocorre de
acordo com o recebimento
de imunizantes, de forma
gradual e escalonada, conforme o Plano Estadual
de Vacinação. Até o fim de
maio de 2021 a expectativa
do Governo do Paraná é de
vacinar cerca de 4 milhões
de paranaenses.
DOSE 2
A diretora de Atenção e
Vigilância em Saúde da Se-

cretaria, Maria Goretti David
Lopes, destacou a importância do registro da vacina, que
garante o recebimento da
segunda dose. “A partir da
aplicação da segunda dose
as pessoas estarão mais
protegidas contra a Covid-19
e para isso destacamos que
é fundamental o registro da
primeira vacina recebida”,
afirmou.
Números preliminares
da vacinação nestes grupos
apontam que dos 12.224
idosos com 60 anos ou mais
institucionalizados, cerca
de 11 mil já receberam
a primeira dose e agora
receberão a segunda. Dos
10.565 indígenas aldeados,
8.167 haviam recebido a
primeira dose até a quartafeira desta semana.

Primeira vacinada no País, enfermeira Mônica
Calazans recebe segunda dose da Coronavac
São Paulo (AE) - A enfermeira do Instituto Emílio
Ribas Mônica Calazans, primeira pessoa a receber uma
vacina contra a covid-19 no
Brasil, recebeu a segunda
dose do imunizante nesta
sexta-feira, 12, durante
evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo
de São Paulo. A dose inicial
havia sido aplicada no dia
17 de janeiro na abertura
da campanha, mesma data
em que a Anvisa aprovou o
uso emergencial da Coronavac. As duas doses são
necessárias para conferir a
proteção esperada segundo
resultados das pesquisas
clínicas conduzidas.
"Quero deixar clara a
minha emoção de estar sendo imunizada pela segunda
vez. Mas isso não me dá o
direito de sair na rua sem
máscara, sem álcool em gel.
Vou continuar junto com
todos os brasileiros usando máscara até que todos

estejam imunizados", disse
Mônica Calazans, segundo
nota divulgada à imprensa
pelo governo. "Tomei a vacina do Butantan com muito
orgulho e falo: é a vacina de
São Paulo, é a vacina do Brasil, e é o que a gente estava
esperando realmente para
poder sair dessa prisão que
todos nós estamos vivendo",

acrescentou.
Após vacinar profissionais
de saúde, o Estado ampliou
paulatinamente o cronograma e passou a incluir idosos
na campanha. Atualmente,
idosos acima de 85 anos
podem procurar unidades
de saúde das prefeituras
municipais para receber a
vacina. O governo disse que

a campanha tem transcorrido
conforme disponibilidade de
remessas do Ministério da
Saúde. "À medida que o governo federal viabilizar mais
doses, as novas etapas do
cronograma e públicos-alvo
da campanha de vacinação
contra a covid-19 serão divulgadas pelo Governo de São
Paulo", informou.

de tempo menor. “Isso mostra que a
eficácia da terapêutica vem ajudando
na redução da permanência dos
pacientes nos hospitais”, finalizou.

Outro dado levantado pelo médico Raphael
Hartmann é que os jovens
também estão chegando
às UTIs. “A população

mais jovem está se expondo mais ao vírus e a
cada dia encontramos
pessoas com menos idade
nos leitos de UTI”, frisou.

Anvisa aprova importação
de mais doses da vacina de
Oxford produzida na Índia
São Paulo (AE) - A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou
nesta sexta-feira, 12, a importação de mais doses
prontas da Covishield, nome
dado à vacina de Oxford
produzida pelo Instituto
Serum da Índia. O pedido foi feito pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
responsável pelo imunizante
no País, que negocia com a
farmacêutica AstraZeneca
a compra de dois milhões de
doses da vacina. De acordo
com a Anvisa, a autorização
é temporária e de uso emergencial, a mesma concedida
aos dois milhões de doses
que já estão sendo aplicadas
no Brasil.
“Esta aprovação se deu
nas mesmas condições já
realizadas pela agência em
17 de janeiro, ou seja, para
autorização temporária
de uso emergencial, já que
se trata da mesma vacina,
fabricada sob as mesmas
condições já avaliadas naquela oportunidade”, disse a
Anvisa, em nota. A agência
não detalhou a quantidade

de doses que devem ser
importadas, o que dependerá da negociação entre
a Fiocruz e a AstraZeneca.
Na semana passada, a
Fiocruz recebeu um lote com
88 litros de IFA (insumos
para produção da vacina)
vindos da China. A quantidade é suficiente para produzir
2,8 milhões de doses. As primeiras vacinas fabricadas
com esse material devem
ser entregues ao Ministério
da Saúde entre 12 e 15 de
março, segundo previsão
dos cientistas.
Outros dois lotes de IFA
devem chegar da China
ainda em fevereiro, em data
ainda não definida. Ao todo,
a Fiocruz espera receber
em fevereiro IFA suficiente
para produzir 15 milhões de
doses do imunizante.
A Anvisa está em processo de análise do pedido para
registro definitivo da vacina
de Oxford, feito pela Fiocruz
em 29 de janeiro. Segundo
a agência, será dada “total
prioridade na análise para
fins de concluir o processo
no menor tempo possível”.

AVISO N.º 015 - 2021
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DER/PR N.º 13/2020 DOP/SRNOROE
GMS – Concorrência Pública nº 004/2021
OBJETO: Execução dos serviços para substituição dos bueiros de talvegue localizados no km 57,400 da PR – 471, por um BSCC 2,50 X 2,50m e
melhorias no sistema de drenagem em um trecho compreendido entre o
km 57,020 ao km 58,010, no município de Campina da Lagoa, no âmbito
da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, conforme especificações
e quantidades contidas no Edital e Termo de Referência Anexo 01.
VALOR MÁXIMO: R$ 624.851,43
DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até o dia 16/03/2021 às
17h00min, no Protocolo do DER/SRNOROESTE.
DATA DE ABERTURA: 17/03/2021 às 10hs00min.
AUTORIZAÇÃO: Fernando Furiatti Saboia- Diretor Geral do DER – em
21/01/2021.
N.º DO PROCESSO: 16.801.226-8.
INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: Página eletrônica:
(www.administracao.pr.gov.br/Compras), link Licitações do Poder Executivo,
consulta editais, órgão DER, e/ou Comissão de Licitações da SRNoroeste do
DER/PR, sito à Avenida Monteiro Lobato, 885, na cidade de Maringá – PR,
telefone: (44) 3261-8100. Será transmitido ao vivo, o link encontra-se
disponível no endereço eletrônico disponibilizado no endereço
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras - no campo da licitação em
apreço.
Maringá, 11 de fevereiro de 2021.
Danielle C. Costa
Comissão de Licitação – DER/SRNoroeste
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“Rafael era mais que um filho, ele era meu
amigo, meu companheiro”, conta sua mãe
Umuarama - Rafael
Leonardo Gonçalves, de
21 anos, faleceu no último
domingo (7) devido as complicações da covid-19 associadas a outras patologias.
Os amigos definiam como
um jovem, alegre, amoroso,
cheio de vida e sonhador,
mas acima de tudo um guerreiro, que vinha lutando
contra uma doença rara há
mais de quatro anos.
Morador de Serra dos
Dourados, Rafael seguia
sua vida de estudante cursando mecânica, além de
participar do projeto Jovem Aprendiz na usina de
moagem de cana-de-açúcar.
Porém aos 17 anos, ele
começou a ficar doente,
sempre com sintomas de
gripe e com várias idas e
vindas dos os hospitais de
Umuarama. Sem uma cura
para os sintomas, Gonçalves foi diagnosticado com
uma doença chamada Granulomatose de Wegener.
“Ele estava indo muito
bem em sua vida, desenvolvendo e feliz com sua
profissão que estava começando. Meu filho tinha uma
inteligência que era fora do
comum. Ele era o filho que
toda mãe queria ter. Rafael
era mais que um filho, ele
era meu amigo, meu companheiro”, ressaltou a mãe
do jovem, Neia Gonçalves.
Neia contou à reporta-

Rafael Leonardo Gonçalves, de 21 anos, faleceu no último domingo (7)
devido as complicações da covid-19

gem do Umuarama Ilustrado que a doença afetou
muito a vida do filho, que
ao longo dos anos perdeu
a função dos rins e também
prejudicou os pulmões.
“Não foi nada fácil para ele
enfrentar essa doença. Ele
foi pra hemodiálise, além
de muitos internamentos.

Mas mesmo nesta situação
Rafael nunca reclamou, ele
era um guerreiro e tinha
muita vontade de viver.
Meu filho lutou até o fim”,
lembrou a mãe.
Em meio a roda de amigos ou familiares, todos
lembram de Rafael como
um rapaz sorridente e não

Neia Gonçalves junto com seu filho Rafael Leonardo em momento de
descontração

deixava ninguém quieto.
Ele gostava de fazer piadas
com todos principalmente
o tio Odair, que ele amava
muito. “Mas semana passada meu filho começou a
passar muito mal. Ele foi
internado e logo entubado e veio diagnóstico de
covid-19. Pude fazer uma

Chef inicia campanha para criar um
museu gastronômico em Umuarama
Umuarama – A gastronomia e ser humano são
indivisíveis e ao longo dessa história o alimento traz
informações de como as
culturas e economias foram
moldadas. É neste caminho
de resgatar a memória
do povo de Umuarama e
região, que o professor
de gastronomia e chef de
cozinha, Ederson Gimenes,
levantou a bandeira para a
construção de um museu
gastronômico na Capital da
Amizade.
Segundo Gimenes, a gastronomia de um local conta
a história de famílias, do
desenvolvimento e resgata
a memória do povo. Ainda
segundo o entrevistado, o
alimento também é uma
forma de aumentar a oferta
de turismo cultural, assim
a gastronomia surge muito
mais que a arte da culinária, mas como importante
veículo da cultura popular.
Seguindo este pensamento, Ederson Gimenes,
que é professor do curso de
Gastronomia da Universidade Paranaense (Unipar)
e professor do Senac de
Umuarama, lançou o projeto de edificar um museu
gastronômico em Umuarama. “A história da gastronomia está ligada à história
do ser humano. Umuarama
sendo uma cidade com
mais de 60 anos precisa
valorizar a sua história,
como também a região.
Temos famílias aqui que já
estão entrando na quarta
geração trabalhando com
gastronomia”, disse.
O Chef umuaramense
ainda está buscando parcerias em setores públicos
para colocar a ideia em
ação, mas segundo ele,
as pessoas que tiverem
equipamentos antigos de
cozinha já podem realizar a

Segundo Gimenes, a gastronomia de um local conta a história de famílias, do desenvolvimento e resgata a memória do povo

doação. “A pessoa que tem
um forno lá de 1930 e uma
hora esse forno vai parar
no lixo, ela pode doar para
gente, que vamos catalogar
tudo. Mesma coisa um moinho, um torrador de café
entre outros equipamentos
que foram usados na cozinha e contam a história do
nosso povo”, explicou.
O museu seria também,
na visão de Gimenes, um

ambiente de pesquisa para
os alunos das escolas da
cidade, além dos pesquisadores. “Como professor
da gastronomia e profissional do setor, eu gostaria
valorizar um pouco essa
cultura da nossa região que
é tão rica. Futuramente as
escolas poderiam usar esse
espaço e as pessoas que
visitam nossa cidade também. Quem quiser conhecer

a história do município
poderia ter onde buscar”,
ressaltou.
O professor também
busca parcerias com o
setor público para levar
a diante o resgate da memória de Umuarama, por
meio do alimento. “A cultura significa educação e
um povo com cultura é um
povo com futuro”, finalizou
o Gimenes.

visita e vi o sofrimento dele.
Eu pedi pra ele segurar nas
mãos de Deus e em seguida
a máquina parou e ele se
foi”, contou Neia em meio
ao choro da mãe que perdeu
o filho.
A covid-19 não deu tempo para Rafael realizar seu
maior sonho, que seria um

transplante de rim, o que
proporcionaria ao jovem
um uma vida melhor. “A dor
da nossa família é imensa,
tomou um tamanho muito grande. Porém fica na
nossa memória a imagem
daquele jovem alegre e
guerreiro, como exemplo de
vida”, ressaltou a mãe Neia.

Dia Mundial do Rádio
foi celebrado neste sábado
Em todo país, circulam
ondas eletromagnéticas
que transmitem informações importantes para a
garantia de direitos e para
a democracia. Tais ondas
podem ser decodificadas
por pequenas caixas que
podem funcionar apenas
com pilhas. De tão relevantes, essas caixas têm,
a elas, um dia que foi mundialmente reconhecido pela
Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco): o Dia Mundial do Rádio,
comemorado neste sábado,
13 de fevereiro.
O potencial comunicativo do rádio já foi comprovado em vários momentos ao
longo da história. Em um
deles, ocorrido em outubro
de 1938, milhares de norte
-americanos entraram em
pânico ao ouvirem, na rádio
CBS, o ator Orson Welles
alertando sobre uma suposta invasão de marcianos.
Tratava-se apenas de
um programa de teleteatro,
uma versão radiofônica do
livro A Guerra dos Mundos,
de H.G Wells. Ao se dar
conta do alvoroço entre a
população, a emissora teve
de interromper o programa
para esclarecer o fato aos
ouvintes que não haviam
assistido a parte inicial da
transmissão.
O mais democrático
“O rádio é, sem dúvida, o
mais democrático de todos
os meios de comunicação.
Para desfrutar dele, não há
necessidade de pagar internet, nem de ter energia
elétrica. Basta ter pilha ou
uma bateria”, argumenta
o jornalista Valter Lima,
âncora, desde 1986, de
um dos programas radiofônicos mais longevos do
Brasil: o Revista Brasil,
da Rádio Nacional, veículo
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O aspecto democrático
que compõe a essência
do rádio é também corroborado pela Unesco que
instituiu a data de hoje,
13 de fevereiro, como o
Dia Mundial do Rádio. “A
estratégia da Unesco é a
de fortalecer o rádio, que
é o veículo mais essencial,
principalmente nos muitos países onde, seja por
conflitos, catástrofes ou
por falta de estrutura, não
há internet nem energia
elétrica acessível para a
população. Nesses casos
é o rádio que consegue
localizar e salvar vidas,
justamente por conta da
possibilidade de depender
apenas de pilha para ser
usado”, disse à Agência
Brasil o coordenador de
comunicação e informação
da Unesco no Brasil, Adauto Cândido Soares.
Novas tecnologias
A criatividade é uma das
características que sempre
acompanharam o rádio.
Com a chegada de novas
tecnologias, em especial,
as ligadas à tecnologia da
informação, o rádio manteve seu aspecto inovador
e continua a se reinventar.
Presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert),
Flávio Lara Resende lembra
que muito se falou sobre a
morte do rádio, com a chegada
da TV. “Foi quando o rádio perdeu espaço. Mas não perdeu
importância”, disse.
“Se perdeu alguma
importância após a chegada da TV, depois voltou
a ganhar [importância]
quando apareceram novas plataformas, e ele se
reinventou, apresentando
programações segmentadas, canais específicos
de jornalismo herdados,
influenciados e influenciadores da TV”, disse o
presidente da Abert.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de Fevereiro de 2021

Cidades

A5

editoria@ilustrado.com.br

IUMUARAMA

Cooperativa de catadores gera renda e
estimula sustentabilidade com reciclagem
Além de contribuir
para a preservação do
meio ambiente e aliviar a
‘pressão’ sobre o Aterro
Sanitário Municipal, a
coleta seletiva e a venda
de materiais recicláveis
auxiliam no sustento de
dezenas de famílias na
cidade. Apenas na Cooperativa dos Trabalhadores na Reciclagem de
Resíduos de Umuarama
(Cooperuma), 28 pais e
mães de família tiram o
sustento dos materiais
recolhidos e processados
no barracão da entidade,
instalado ao lado do aterro sanitário. São cerca de
70 pessoas diretamente
beneficiadas.
Todo o mês, cerca de
100 toneladas de papelão,
plástico de diversos tipos,
metais variados e vidro,
entre outros resíduos, são
despachados pela cooperativa para indústrias
que reaproveitam esses
materiais e garantem
uma renda mensal aproximada de R$ 1.800,00
para cada cooperado –
um percentual da arrecadação fica num fundo de
reserva da associação. E
essa é apenas uma parte
do grande volume de resíduos produzidos pela
população de Umuarama,
já que em muitas casas
e empresas a separação
dos recicláveis não é uma
prática.
“Cerca de 60% dos materiais que poderiam ser
reaproveitados acabam
indo para o aterro, misturado com o lixo orgânico ou ‘contaminados’
(separados com restos de
comida, que inviabilizam
a reciclagem)”, explica a
presidente da Cooperuma, Gisele nascimento

Domingues. Há pouco
mais de quatro anos no
cargo, ela testemunha o
despejo diário de muito
plástico, vidro e latas em
meio ao lixo recolhido diariamente pela coleta de
orgânicos do município.
Como o volume dos recicláveis é considerável,
a vida útil da célula de
recebimento dos resíduos
é drasticamente reduzida
pela falta de separação
correta por parte da população. “A célula usada
atualmente, inaugurada
no início da gestão do
prefeito Celso Pozzobom,
deveria durar pelo menos 10 anos. Porém, com
quatro anos de uso ela já
tem sua capacidade de
armazenamento quase
toda comprometida. Logo
teremos de construir outra célula e, além do alto
investimento, o espaço
dentro do aterro começa a
ficar limitado”, explicou o
diretor de Meio Ambiente
do município, Matheus
Michelan Batista.
Por determinação legal
e questões de segurança,
os catadores não podem
‘garimpar’ recicláveis
dentro da célula de orgânicos e veem muito
material valioso sendo
compactado e coberto
de lixo. Outro problema
enfrentado pela entidade,
que também reduz o volume de material processado, são catadores que
passam antes da coleta
seletiva, escolhem os recicláveis mais valorizados
e deixam apenas os mais
baratos para a cooperativa. “Eles já aprenderam a
rota e a escala da coleta
seletiva e madrugam nos
bairros, nos dias certos”,
afirma Gisele.

CONSCIENTIZAÇÃO
Para a população de Umuarama, o pedido
dos cooperados é bem simples: conscientização.
“As pessoas podem contribuir para a preservação do meio ambiente de diversas formas e uma
delas é a separação coleta do lixo. Diariamente
recebemos materiais com restos de comida,
fraldas sujas, animais mortos, seringas com
agulhas e máscaras descartáveis. Nada disso
é reciclável. A separação tem de ser feita
corretamente e os resíduos devem vir livres de
contaminação e sujeira”, pede Gisele.

Todo o mês, cerca de 100 toneladas de lixos são ecolhidas

Com isso, a cooperativa teve de ampliar a estratégia de recebimento
de materiais. Há algum
tempo a Cooperuma vem
comprando recicláveis de
catadores para aumentar
o volume e fechar cargas
para a comercialização,
especialmente de papelão e
garrafas PET, que estão em
falta no mercado e por isso
tiveram o preço valorizado.
Mesmo assim, os volumes de materiais recolhidos são significativos.
Em janeiro foram processadas 59,6 toneladas
de vidro, mais de seis mil
quilos de PET e 8,8 mil
quilos de ferro, por exemplo. O isopor, sem valor de
mercado, é doado para
um artesão que fabrica
pufs e utiliza o material
para enchimento.
A cooperativa participa de projetos sociais
e está cadastrada e entidades que apoiam e
investem na preservação
do meio ambiente. Há
poucos meses a entidade
ganhou uma empilhadeira, graças a uma dessas
parcerias, o que ajudou a
melhorar a organização
interna e a movimentação
de fardos compactados de
recicláveis.

POPULAÇÃO DEVE AJUDAR
A cooperativa também já recebeu
sacos com lixo hospitalar em meio
aos recicláveis. O município conta
com sistemas de recolhimento diferenciados e em breve vai licitar a coleta de lixo orgânico e de recicláveis
para organizar e agilizar ainda mais
o processo, com mais trabalhadores
e estrutura. “Temos a coleta de orgânicos, de recicláveis e de poda e
folhas de árvores. O lixo hospitalar
é responsabilidade dos geradores.
E a população precisa fazer a sua
parte, separando corretamente
e colocando os resíduos nos dias
certos”, orienta o diretor Matheus
Batista. “todos tempos um papel
muito importante no cuidado com o

ambiente”, reforçou. A presidente da
Cooperuma lembra que o trabalho
dos catadores é manual, por isso
eles ficam expostos a riscos de acidentes com agulhas, vidro quebrado,
materiais pontiagudos e cortantes.
Acidentes acontecem, mas podem
ser evitados com cuidados simples
na hora de separar o lixo. “O vidro
quebrado e materiais perigosos
devem ser acondicionados dentro
de garrafas pet. A população deve
lembrar que os recicláveis serão
manipulados, por isso pedidos essa
atenção e cuidado, para proteger o
nosso pessoal e também os garis que
fazem a coleta diária”, completou
Gisele.

Equipe que atua na cooperativa e dá um exemplo aos umuaramenses

Pavimentação da Avenida Frei Orlando Busato está praticamente finalizada

Obras na avenida avançam e caminham para a fase final

Umuarama - A construtora responsável pela implantação da Avenida Frei
Orlando Busato (antiga
Av. Malta), entre o Jardim
Firenze e o Parque Dom
Bosco, está finalizando a
pavimentação asfáltica,
incluindo nos trechos finais
da via – já conectada à
Estrada Bonfim, que liga
as PRs-323 com 482 (saída para Maria Helena). O
projeto conta com galerias
pluviais e bocas de lobo,
uma ponte sobre o córrego
Figueira – a maior da área
urbana de Umuarama –,
ajardinamento, alguns trechos de calçamento lateral,
sinalização viária e mais
adiante será instalada iluminação em LED.
Enquanto uma frente
pavimenta os trechos finais
da pista e aplica recape sobre a parte mais antiga, outra equipe planta grama no
canteiro central e executa
o calçamento dos passeios,
nas laterais da avenida.
A iluminação beneficiará

toda a extensão da avenida.
O prefeito Celso Pozzobom
lembra que o investimento
é de mais de R$ 2,7 milhões.
“Com a obra, queremos
reduzir as distâncias entre
os moradores da região
do Parque Bonfim, Campo
Belo, Campo Novo e Jardim
Firenze e o centro da cidade, além de abrir caminho
para a implantação de serviços públicos como creche
e unidade de saúde, no futuro, levando mais qualidade
de vida e desenvolvimento
para todas as regiões da
cidade”, afirmou.
Inicialmente, a avenida
seria estendida até a Rua
Filipinas, no Parque Bonfim. “Após estudos, vimos
que com praticamente os
mesmos recursos poderíamos levar a avenida até
a Estrada Bonfim”, disse o secretário municipal
de Obras, Planejamento
Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Isamu
Oshima. O valor inicial era
R$ 2.521.040,10 e com a

mudança passou para R$
2.773.958,06.
Já o diretor de Obras
da Prefeitura, Renato
Caobianco, lembra que a
avenida seguirá em pista
dupla até a Rua Turquia,
no Parque Campo Belo, terá
um trecho de via simples, e
depois novamente duplicado até alcançar a rodovia.
São cerca de 10,6 mil m² de
asfalto novo e 4,5 mil m² de
recapeamento. “No total,
a avenida terá 2 km de
extensão, entre a rodovia
e a Rua Josias Antunes de
Souza, no Dom Bosco. Em
pouco tempo aquela população não precisará mais
passar por rodovia para
se deslocar ao centro da
cidade. Com a ponte e a pavimentação da Frei Orlando
Busato, o trajeto será mais
rápido e seguro. Em poucos
minutos os moradores chegarão à Avenida Tiradentes
e de lá poderão acessar
qualquer parte da cidade”,
completou o prefeito Celso
Pozzobom.
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Mãe escondeu cocaína na cintura
da filha de 11 anos em Tapejara
Uma mulher de 35 anos
está sendo acusada de ter
escondido um pacote contendo 100 pinos de cocaína
na cintura da filha de 11
anos para evitar ser flagrada e presa com a droga,
segundo a Polícia Militar.
A situação ocorreu às 20
horas desta sexta-feira (12)
durante uma abordagem a
uma caminhonete VW Amarok, com placas de Nova
Olímpia, na área central
de Tapejara, segundo a PM.
Com a suspeita a PM ainda encontrou R$ 6.251.10
em dinheiro, dois cheques
em nome de terceiros no
valor de R$ 500 cada e
documentos pessoais de
outras duas pessoas, sendo
uma delas com mandado de
prisão em aberto pelo crime
de estupro de vulnerável e

a outra conhecida por ser
usuária de drogas, segundo
a PM.
No veículo ainda estava
o outro filho da suspeita,
um menino de cinco anos.
Após a prisão da mãe as
crianças foram entregues
aos cuidados da avó materna. A mulher foi levada
para a delegacia da Polícia
Civil de Cruzeiro do Oeste.
Segundo a PM as equipes realizavam ação de
abordagem a estabelecimentos comerciais e veículos quando avistaram a caminhonete no cruzamento
das avenidas Rui Barbosa
com Central. Ainda segundo a PM já havia denúncias
de que o veículo seria usado
para o tráfico de drogas.
Durante a abordagem a
mulher teria entregue algo

para a menina esconder em
seu corpo, segundo a PM.
Como a caminhonete apresentou débitos relativos a
licenciamentos atrasados e
já havia a suspeita de que
o carro era usado para o
tráfico os policiais acionaram o Conselho Tutelar e
levaram a mulher e os dois
filhos até o destacamento
da PM, segundo a Polícia
Militar.
Uma policial feminina
foi chamada e juntamente
com as conselheiras tutelares foi realizada revista
na mãe e na menina, ondo
foram encontrados 2 pacotes com as 108 gramas
de cocaína já embaladas e
prontas para comercialização. A droga estava presa
junto ao cós do short usado
pela criança.

Com a mãe foi apreendido dinheiro e com a criança papelotes de cocaína prontos para
comercialização (foto divulgação Polícia Militar)

Motorista é preso após fugir da PM
e bater van carregada com cigarros
Um homem foi preso
em flagrante acusado
de contrabando após fugir da Polícia Militar e
bater em um poste uma
Van carregada com 5
mil pacotes de cigarros
paraguaios às 3h40 deste
sábado (13), na avenida
Brasil, em Altônia, segundo a Polícia Militar. O
veículo, a carga e o condutor foram levados para

a delegacia da Polícia
Federal em Guaíra.
Segundo a PM o preso
relatou que pegou a van
já carregada em Guaíra e
levaria até São Jorge do
Patrocínio.
Ainda segundo a PM
a apreensão ocorreu
quando a equipe policial
realizava diligências na
região de Iporã e no deslocamento para Altônia,

já na rodovia, se depararam com a Van em atitude
suspeita.
De acordo com a Polícia Militar foi tentada
a abordagem com sinais
luminosos e sonoros, porém o condutor não obedeceu e empreendeu fuga
em direção a Altônia. Já
na cidade o condutor e o
passageiro saltaram do
veículo em movimento

e empreenderam fuga a
pé, porém foram presos,
segundo a PM.
Ainda segundo a PM
a Van colidiu em uma árvore e um poste sofrendo
avarias na parte frontal e
no pneu dianteiro. Em vistoria foi constatado que o
veículo estava carregado
com cigarros oriundos
do Paraguai, totalizando
5000 pacotes.

Recuperada em Mariluz caminhonete
tomada em assalto pouco antes
A Polícia Militar recuperou no fim da tarde desta
sexta-feira (12) uma caminhonete Toyota Hilux
tomada em assalto pouco
antes em Mariluz. O veículo
foi encontrado em meio a
uma plantação de eucalipto
trancada e sem as chaves,
ainda na área rural do município. O proprietário foi
ao local com a chave reserva e o veículo foi levado até
o destacamento da Polícia

Militar e posteriormente
devolvido ao proprietário.
Segundo a PM a vítima relatou que estava na
casa da namorada quando
foi surpreendido por um
homem encapuzado com
moletom cinza escuro e
portando uma arma de
fogo. Além do carro foram
levados ainda a carteira
com documentos pessoais
e cartões de crédito e um
aparelho celular da vítima.

ONU lembra luta de mulheres cientistas no combate à covid-19
A Organização das Nações
Unidas (ONU) celebrou na semana que passou o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na
Ciência e lembra a luta de mulheres cientistas na linha de frente
contra a covid-19. Em mensagem
sobre a data, o secretário-geral
da ONU, António Guterres, disse
que promover igualdade de
gênero no mundo científico e
tecnológico é essencial para um
futuro melhor.
Segundo Guterres, isso
é visível no combate à pandemia de covid-19, já que as
mulheres representam 70%
de todos os profissionais de
saúde e têm demonstrado
papel fundamental nas pesquisas, desde o avanço do
conhecimento sobre o vírus

até o desenvolvimento de técnicas de teste e, finalmente,
da vacina. Além disso, elas
foram as mais afetadas pela
pandemia na medida em que
carregam o peso do fechamento das escolas e da adoção do
teletrabalho.
Para Guterres, sem mais
mulheres nas ciências, “o
mundo continuará a ser projetado por e para homens,
e o potencial de meninas e
mulheres permanecerá inexplorado”. O secretário-geral
da ONU apela à comunidade
internacional para garantir
que as meninas tenham acesso à educação que merecem
e possam ter futuro em áreas
como engenharia, programação de computadores, tecno-

logia em nuvem, robótica e
ciências da saúde.
De acordo com o Relatório
de Ciências, publicado nesta
quinta-feira pela Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura
(Unesco), em todo o mundo, as
mulheres representam apenas
28% dos graduados em engenharia e 40% dos graduados
em ciência da computação e
informática. A pesquisa aponta
disparidades maiores em áreas
altamente qualificadas, como
inteligência artificial, onde
apenas 22% dos profissionais
são mulheres.
Além disso, fundadoras de
startups também lutam mais
para ter acesso a financiamentos e, em grandes empre-

sas de tecnologia, continuam
sub-representadas em cargos
técnicos e de liderança. Nas
universidades, as pesquisadoras tendem a ter carreiras
mais curtas e menos bem
pagas. Embora representem
33,3% de todos os pesquisadores, apenas 12% dos membros
das academias de ciências
nacionais são mulheres.
A data foi instituída pela
ONU em 2015 para aumentar a conscientização sobre
o papel e as contribuições
fundamentais das mulheres
nas áreas de pesquisa científica e tecnológica e também
para lembrar à comunidade
internacional que ciência e
igualdade de gênero devem
avançar lado a lado.

Governo Bolsonaro edita
4 decretos que ampliam
acesso a armas e munições
O governo federal alterou
quatro decretos de 2019
que regulam a aquisição de
armamento e munição por
agentes de segurança e grupos de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs).
As alterações flexibilizam os
limites para compra e estoque de armas e cartuchos.
As mudanças foram divulgadas no fim da noite de
sexta-feira, 12, pela Secretaria-Geral da Presidência da
República e publicadas, em
seguida, em edição extra do
Diário Oficial da União.
Segundo o governo, “a
medida desburocratiza procedimentos, aumenta clareza sobre regulamentação,
reduz discricionariedade de
autoridades e dá garantia
de contraditório e ampla
defesa”. Os decretos regulamentam a Lei nº 10.826/2003,
mais conhecida como Estatuto do Desarmamento.
As alterações incluem, de
acordo com texto divulgado
pela Secretaria-Geral da
Presidência da República:
Decreto nº 9.845 - aumento, de quatro para seis, do
número máximo de armas de
uso permitido para pessoas
com Certificado de Registro

de Arma de Fogo;
Decreto nº 9.846 - possibilidade de substituir o
laudo de capacidade técnica
- exigido pela legislação para
colecionadores, atiradores e
caçadores (CACs) - por um
“atestado de habitualidade”
emitido por clubes ou entidades de tiro; permissão para
que atiradores e caçadores
registrados comprem até 60
e 30 armas, respectivamente,
sem necessidade de autorização expressa do Exército;
elevação, de 1 mil para 2
mil, da quantidade de recargas de cartucho de calibre
restrito que podem ser adquiridos por “desportistas”
por ano;
Decreto nº 9.847 - definição de parâmetros para
a análise do pedido de concessão de porte de armas,
cabendo à autoridade pública
levar em consideração as circunstâncias do caso, sobretudo aquelas que demonstrem
risco à vida ou integridade
física do requerente;
Decreto nº 10.030 - dispensa da necessidade de
registro junto ao Exército
dos comerciantes de armas
de pressão (como armas de
chumbinho.

Decretos para facilitar acesso
O presidente Jair Bolsonaro já havia afirmado,
no dia 11 de janeiro, que estava preparando três
decretos para facilitar o acesso a armas de fogo a
grupos de CACs.
Ao conversar com apoiadores que o esperavam
nas imediações do Palácio da Alvorada, Bolsonaro
disse que houve crescimento recorde na venda de
armamentos, mas destacou que a alta precisa ser
mais robusta. “Nós batemos recorde o ano passado, em relação a 2019. Mais de 90% na venda de
armas. Está pouco ainda, tem que aumentar mais.
O cidadão de bem, há muito tempo, foi desarmado”,
disse ele.
Segundo a Polícia Federal, 179.771 novas armas
foram registradas no País no ano passado, o que
representa aumento de 91% com relação ao número
de 2019.

Paciente é empurrado por enfermeiro em maca na Transamazônica
Belém (AE) - Um vídeo que viralizou nas
redes sociais mostra um
enfermeiro empurrando
um paciente em uma
maca para tentar desviar do engarrafamento
quilométrico formado
na BR-230, no município
de Itaituba, no sudeste do Pará. Segundo a
prefeitura, pelo menos

5 mil carretas estão estacionadas em toda a
extensão da via enquanto
aguardam o acesso à Estação de Transbordo de
Carga (ETC) do Tapajós,
principal rota para o
escoamento de commodities agrícolas na região,
localizada no distrito de
Miritituba.
No vídeo, um enfer-

meiro aparece na margem da rodovia, tentando
seguir com o paciente em
cima de uma maca. Sem
acostamento, o profissional fica parado diante do
movimento das carretas,
em fila tripla. Nas imagens, também é possível
perceber a extensão do
congestionamento.
A situação já dura pelo

menos três dias e, segundo a prefeitura local, na
manhã desta sexta-feira,
militares Comando de
Policiamento Regional
bloquearam a passagem
dos veículos de carga no
trevo de Campo Verde,
com o objetivo desafogar
o fluxo na BR-230.
A maioria das carretas
saem do Mato Grosso e

chegam na localidade por
meio da BR-163. Informações preliminares indicam que um problema
na ETC teria provocado
a espera do lado de fora
dos pátios das empresas
que gerenciam o porto. A
média de circulação diária de veículos de carga
no Porto de Miritituba é
de 500 carretas.

Ainda segundo a prefeitura, o paciente que
aparece nas imagens
saiu do município de Rurópolis para o Hospital
Regional do Tapajós em
Itaituba. Diante da via
fechada, os enfermeiros
resolveram seguir a pé.
Após algum tempo, a
ambulância conseguiu
seguir viagem.
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Fique atento porque velhos golpes
financeiros ganham nova cara com o Pix
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JORNAIS
UNIDOS PELA
VACINA.
Os jornais brasileiros sempre estiveram
no combate ao coronavírus. Apurando,
checando e divulgando informação de
qualidade sobre a pandemia e as melhores
formas de enfrentá-la. Agora, os jornais
se juntam ao movimento Unidos pela Vacina,
que visa a apoiar a vacinação de todos os
brasileiros até setembro. Somente pela
vacinação em massa poderemos todos
voltar a uma vida normal e retomar
o pleno funcionamento da economia.

Apoio do associado:
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INO FINAL

Contra o Flamengo, Corinthians
tenta interferir na luta pela liderança
São Paulo (AE) - O Corinthians está fora da disputa
pelo título, mas pode ter
influência decisiva na definição sobre quem ficará com a
taça de campeão brasileiro.
Dos quatro jogos que restam,
dois são contra os favoritos
ao troféu. Neste domingo, às
16h, enfrentará o Flamengo,
no Maracanã, pela 36ª rodada. Na última, vai encarar o
Internacional, também fora
de casa.
O time colorado é o atual
líder, com 66 pontos, um a
mais que o rubro-negro. Entre esses dois jogos, a equipe
de Vagner Mancini tem os
clássicos com Santos (que
foi adiado da 33ª rodada)
e Vasco. É uma reta final
complicada para quem vem
alternando altos e baixos e
ainda tem como meta uma
vaga para a Copa Libertadores.
"Pela sequência, sim, o
Corinthians pode influenciar
nesse título. Tem a chance
de jogar contra Flamengo e
Internacional fora de casa.
Essas equipes estão brigando
ali em cima e vão encontrar
um ‘Corinthians resistência’.
Brigamos por uma oitava

vaga. Diante dessas equipes,
precisamos somar pontos.
Vamos influenciar, sim. O
Corinthians talvez seja o
único que pega os dois", disse
Mancini.
A boa notícia para o treinador é que ele deverá contar
com o retorno do zagueiro
Jemerson e do meia Cazares, recuperados de lesão. A
dúvida é se já começam entre
os titulares por estarem sem
ritmo de jogo. Por outro lado,
Mancini não terá o volante
Gabriel e o meia Mateus
Vital, suspensos pelo terceiro
cartão amarelo.
Com essas mudanças,
o time tentará resolver especialmente o problema de
desatenção na parte defensiva. No empate com o Athletico-PR, o Corinthians, em
casa, esteve por três vezes
na frente do marcador, mas
permitiu a reação do adversário. A atenção precisará
ser redobrada no caso do
Flamengo, pois, no primeiro
turno, a equipe paulista perdeu por 5 a 1.
"Era meu segundo jogo
apenas. Flamengo tinha
outro treinador, equipes viviam outra fase. Tiramos

Domingo
Flamengo X Corinthians
Vasco X Inter
Palmeiras X Fortaleza
Athletico PR X Atlético GO
Grêmio X São Paulo

Segunda-feira
Ceará X Fluminense
Sport X Bragantino
lições de todos os jogos. Até
quando ganha, é preciso
fazer ajustes. Ajustes não
param. Somos uma equipe
de operários tentando achar
os erros, melhorar aqui e ali.
Depois daquele jogo, sentamos, analisamos, vimos onde
melhorar. O que está bom,
também tocamos no assunto para manter. Encontrar
maneiras de tornar a equipe
sempre mais forte", declarou
Mancini.
Na parte ofensiva, Jô e
Leo Natel brigam por uma
posição, enquanto Gustavo
Mosquito é considerado titular absoluto. Com Mancini,
o atacante voltou a ganhar
chance na equipe e não des-

Duelo deste domingo é decisivo para o Flamengo. Corinthians joga despreocupado

perdiçou. Fez dois gols na
última partida e tem dado
velocidade ao ataque.
ROGÉRIO CENI
E O TABU
Será a primeira vez que
o Corinthians enfrentará o
Flamengo com Rogério Ceni
como técnico. E será também
mais uma tentativa de o treinador vencer o rival depois

que encerrou a carreira como
goleiro do São Paulo. Desde
2017, quando ele começou
como técnico, foram oito
confrontos, com quatro vitórias do Corinthians e quatro
empates. O confronto mais
recente foi pelo Brasileirão
deste ano, quando Ceni estava no Fortaleza e as equipes
empataram por 1 a 1 na Neo
Química Arena. Para tentar

encerrar o tabu diante do
rival, Ceni deverá contar com
o retorno de Rodrigo Caio na
zaga. Recuperado de lesão, a
tendência é de que ele forme
dupla com Willian Arão, que
vem sendo improvisado no
setor. O meia Diego, que
cumpriu suspensão na última
rodada e também se recuperou de entorse, deve ser outra
novidade.

Com reforços, Athletico-PR recebe Atlético-GO na Arena da Baixada
Curitiba (AE) - O Athletico-PR não pode pensar em
outro resultado que não seja
a vitória sobre o Atlético-GO,
neste domingo, para manter
vivo o sonho de disputar a

Copa Libertadores na temporada 2021. O jogo válido pela
36ª rodada será realizado
na Arena da Baixada, em
Curitiba, às 18h15.
Invicto há quatro jogos,

mas vindo de dois empates
seguidos, o Athletico-PR está
na décima colocação, com 47
pontos, dois a menos que oitavo colocado, o Corinthians.
O time paulista, porém, ain-

da tem um jogo para fazer.
O técnico Paulo Autuori tem as voltas do volante Richard e do meia Léo
Cittadini, que cumpriram
suspensão no empate com o

Corinthians, por 3 a 3. Eles
retornam nos lugares de
Jaime Alvarado e Christian,
respectivamente.
“Nós temos crescido bastante, pavimentando bem o

caminho para a temporada
que vai se iniciar dias após
o término do Brasileiro e
continuamos na luta pela
Libertadores”, afirma o treinador.
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O beijo apaixonado

Maiara e Fernando Zor movimentaram a web quando
mostraram o beijo apaixonado que trocaram durante
passeio de jet sky. O casal está hospedado num badalado
resort nas Ilhas Maldivas e curtindo o sol e o mar.
Foto: Ana Beatriz
Nogueira e Fernanda
Vasconcellos / Fabrício
Mamberti-RG

No “The Voice+”

Na edição de hoje do reality na Globo, o cantor Daniel
e seus colegas técnicos começam a segunda etapa de
audições às cegas. Eles escolherão aqueles que mais
se destacaram, assistindo a três apresentações de candidatos do seu time e, destes, selecionarão apenas dois
para permanecer no jogo. “Ficamos ansiosos pelo que vai
acontecer, pois afinal de contas, agora temos que decidir
quem vai seguir na competição, quem vai continuar junto
com a gente. Nós sabemos que a partir do momento em
que essas pessoas entraram no projeto, já fazem parte
da nossa vida, da nossa história e se cria um vínculo a
partir daqui. Mas esse momento de escolhas não deixa
de ser um até logo”, comenta o veterano Daniel. O “The
Voice+” é mostrado logo após o “Temperatura Máxima”.
E, às segundas, às 20h30, no Multishow; e está disponível
também no Globoplay.

Mistério

Afirmando que já está se preparando para voltar ao
trabalho na televisão, por enquanto é um mistério qual
será o próximo trabalho de Marina Ruy Barbosa que paralelamente à vida de atriz tem se dedicado à carreira de
empresária e executiva de Moda. A última novela na Globo
foi “O Sétimo Guardião”.

De volta à telinha

Raymundo de Souza voltou a atuar depois de mais de
três anos afastado do trabalho. Ele vive o personagem
Nordick na novela “Gênesis”, da Record TV. O veterano
ator sofreu um grave acidente de moto em 2017, quase
perdeu a perna e precisou passar por mais de 60 cirurgias.

A Fórmula 1 na Band em debate

O “Canal Livre” que a Band exibe hoje no final de noite
aborda a volta da Fórmula 1 na emissora. Após 41 anos, a
principal categoria de automobilismo será exclusividade
do canal no Brasil. A atração conta com a participação de
nomes históricos do mundial, como Nelson Piquet, Rubens
Barrichello e Felipe Massa. O programa ainda recebe um
dos maiores especialistas do país, o jornalista Reginaldo
Leme, para projetar a temporada de 2021 e relembrar
grandes momentos da modalidade.

Saudade do
barrigão

Talita Younan mostrou foto de sua barriga
após o nascimento da
filha Isabel, fruto do
relacionamento com o
diretor João Gomez. A
atriz contou quer pouco
a pouco está retomando
a sua forma física e que
sente falta do barrigão
dos tempos de gravidez.

Passando bem

Há seis meses, a bela
Jéssica Costa submeteuse a uma cirurgia cardíaca e desde então perdeu
mais de vinte quilos. Ela
investiu numa alimentação saudável e numa
rotina de exercícios que
influenciaram positivamente na sua saúde. A
filha do cantor Leonardo
conta inclusive com o
apoio de um nutrólogo.

Naturalidade
frente às
câmeras

Eliana encantou seus
seguidores ao mostrar
vídeo no qual a menina Manuela demonstra
muita naturalidade frente às câmeras. “Olha que
charme”, legendou a
apresentadora. Manuela tem 3 aninhos é filha
de Eliana com Adriano
Ricco.

1) Em qual dessas
produções as atrizes
Ana Beatriz Nogueira
e Fernanda Vasconcellos interpretaram
as personagens Eva
e Ana, respectivamente?
a) “A Vida da Gente”
b) “Cama de Gato”
c) “Celebridade”
d) “Elas Por Elas”
2) Saldanha e Gaspar foram interpretados, respectivamente, por quais atores na novela "Top Model"?
a) Cláudio Heinrich e André Marques
b) Evandro Mesquita e Nuno Leal Maia
c) Reginaldo Faria e Luis Gustavo
d) Antonio Fagundes e Stênio Garcia
3) Quem é o interprete da música "Jura" que foi tema
musical da novela "O Cravo e Rosa"?
a) Zeca Pagodinho
b) Jorge Aragão
c) Dudu Nobre
d) Roberto Leal
4) Quem foi o autor da novela "Estúpido Cupido",
exibida pela Rede Globo em 1976?
a) Benedito Ruy Barbosa
b) Gilberto Braga
c) Dias Gomes
d) Mário Prata
5) Como se chamava a personagem da humorista
Cláudia Rodrigues no seriado "Sai de Baixo"?
a) Santinha
b) Sirene
c) Marinete
d) Solineuza
(RESPOSTAS: 1-A; 2-B; 3-A; 4-D; 5-B)

Mais filhos

de que gostaria de
Ticiane Pinheiro não escon entadora tem a
res
ser mãe mais uma vez; a ap ento com Roberto
am
on
aci
rel
do
Rafaella, fruto
marido César Tralli.
Justus, e a Manuella, com o

O podcast “Atenção Passageiros”

O youtuber e especialista em manutenção de aeronaves,
Lito Souza, comanda podcast no Globoplay. Com episódios
semanais, o “Atenção Passageiros” abordará temas como
medo de voar, turbulências, acidentes aéreos - como o Air
France 477, voo que mudou a história da aviação - e por
que é tão difícil e raro que eles aconteçam. Os dois primeiros já estão disponíveis na plataforma, e novos episódios
serão disponibilizados a cada terça-feira. Criada por Lito,
a atração nasceu de uma parceria entre o Globoplay e o
Aviões e Música, maior canal dedicado à aviação civil no
YouTube.

Mostrando a filhinha

Nathalia Dill compartilhou foto com sua filhinha, Eva,
que completou 1 mês. Um detalhe chamou a atenção, as
bochechas da bebê são iguais as da feliz mamãe.

Dupla profissão

Ana Botafogo, a famosa bailarina brasileira, confessou que gostaria de voltar a fazer novelas. O recado está
dado! Só para constar, ela já fez participações especiais
em várias tramas da Globo.

Filmes

(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A
ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
X-Men: Dias De Um Futuro Esquecido
(X-Men: Days Of Future Past) 12h30, na Globo, EUA,
2014. Direção de Bryan Singer. Com Michael Fassbender,
Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, James Mcavoy, Ian
Mckellen, Patrick Stewart. Wolverine viaja no tempo
para procurar os jovens Xavier e Magneto e impedir
que os mutantes sejam caçados e aniquilados no futuro.
O Ataque
(White House Down) 13h15, na Record, EUA, 2013.
Direção de Roland Emmerich. Com Chamming Tatum,
Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Joey King, Jason Clarke, Richard Jenkins. O ex-militar John Cale tinha o
grande sonho de entrar para a equipe do serviço secreto
que protege o presidente dos Estados Unidos, mas vê
sua intenção ir por água abaixo quando não é aprovado
na seleção. Sem saber como dar a notícia para sua filha,
ele a leva para um passeio à Casa Branca. O que John
não esperava era que neste mesmo dia o local fosse
atacado por um grupo paramilitar fortemente armado.
Com o governo tendo que enfrentar o caos na nação e
o relógio correndo, cabe a John encontrar algum jeito
de salvar o presidente do ataque.
Um Tira Acima da Lei
(Rampart) 22h30, na Bandeirantes, EUA, 2012. Direção de Oren Moverman. Com Woody Harrelson, Jon
Bernthal. Dave é um policial muito agressivo, de moral
duvidosa e que mora com suas duas ex-mulheres, que
são irmãs. Sua vida passa a ser vigiada quando uma
câmera o flagra batendo em um afrodescendente com
quem se envolveu em uma batida de carro.
O Aviador
(The Aviator) 23h20, na Globo, EUA/Alemanha, 2004.
Direção de
Martin Scorsese. Com Alec Baldwin, Cate Blanchett,
Emma Campbell, John C. Reilly;Jude Law, Kate Beckinsale. Howard Hughes investiu na indústria do cinema e
ajudou a carreira de estrelas de Hollywood. Apesar de
sucesso e riqueza, sofria de depressão e fobias.
Irmãs e Irmãos
(Sisters & Brothers) 02h15, na Bandeirantes, Canadá, 2011. Direção de Carl Bessai. Com Cory Monteith,Gabrielle Miller. Quatro histórias sobre as relações
entre irmãs e irmãos que precisam aprender a superar
seus conflitos e peculiaridades. Justin e Rory se confrontam em relação a fama, Jerry está levando sua irmã
à loucura.

Áries
Talvez tenha vontade de se vestir e
de se portar de forma elegante. Deixe
que seus encantos aflorem, invista em
seu visual, procure orientação e fique
mais bonito e refinado.
Touro
Agir sem pensar nas relações de
trabalho pode levá-lo a cometer
excessos. Cumpra suas obrigações
com boa vontade, dando seu toque
especial a tudo.

Libra
Seus interesses estarão voltados para
o futuro e a carreira. Empolgado com
novas ideias você poderá ter perspectivas de vida inovadoras. Você nasceu
para vencer!

Escorpião
Você precisará de momentos de
recolhimento para refletir de maneira
mais ampla e positiva em sua vida
profissional. Cuidado para não tomar
atitudes precipitadas.

Gêmeos
Dê maior atenção a si próprio. Satisfaça as suas necessidades básicas e
fique melhor consigo mesmo. Entenda-se com seu interior, respeite o seus
limites. Tome um banho de cultura.

Sagitário
Pode haver momentos de medo e
insegurança com forte desejo de
mudanças, mas pouca coragem para
enfrentar o novo. Evite solidão, relacione-se com amigos. Siga seu rumo.

Câncer
O dia será bem agitado. Mudanças
benéficas ocorrem no setor profissional. Uma oportunidade ou promoção
poderá acontecer em breve. Não desperdice as chances que aparecerão.

Capricórnio
As questões financeiras poderão ser
prejudicadas por ações inesperadas. A
precipitação é seu pior inimigo nesses
momentos, pois faz com que corra
riscos desnecessários.

Leão
O momento está prometendo muitas
felicidades para a sua vida. Não tema
nada. Aproveite a maré positiva para ir
em frente com seus projetos. Levante
a cabeça e siga seu rumo!

Virgem
Momento para se afirmar diante dos
outros. Você pode aprender a dar uma
direção mais firme aos seus atos. Este
período deve trazer mudanças em seu
comportamento.

Aquário
Será mais proveitoso se usar o bom
senso para saber até onde ir. Seja tolerante com as pessoas que trabalham
com você. Saiba perdoar e não fique
irritado por qualquer coisa.
Peixes
Melhoria de situação financeira e segurança material. Portanto, aproveite
a maré de boa sorte e fique atento às
oportunidades. Pense antes de tomar
qualquer decisão.
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Troca do piso conclui obra de reforma e
ampliação da Escola Dr. Ângelo Moreira
Umuarama - A Prefeitura está finalizando
as obras da Escola Municipal Doutor Ângelo
Moreira da Fonseca, localizada no Parque D.
Pedro I, dentro do pacote
de melhorias executadas
em várias unidades educacionais do município,
com um investimento estimado em R$ 15 milhões.
Nesta semana, operários
da empresa responsável
pelo serviço concretaram
o novo piso do pátio e
dos acessos, enquanto
a Secretaria Municipal
de Obras, Planejamento
Urbano, Projetos Técnicos e Habitação define
o piso que será colocado
nos próximos dias.
Construção antiga,
que há anos não recebia
uma boa reforma, a Escola Ângelo Moreira foi
recebendo reparos esporádicos e sofreu o desgaste pelo tempo. “Uma
escola precisa de atenção
constante, manutenção e
cuidado. Ali as crianças
recebem educação, adquirem conhecimentos
para a vida, a sua formação e precisam de um
ambiente agradável, acolhedor e seguro”, disse o
prefeito Celso Pozzobom.
“Por isso, estamos investindo na melhoria de
todas as nossas escolas
e CMEIs, com recursos
próprios, convênios e
dinheiro do Finisa (financiamento junto à Caixa Econômica Federal),
aprovado pelos verea-

dores. Os alunos ficarão
surpresos quando retornarem as aulas presenciais”, acrescentou.
Além de parques infantis modernos e coloridos, as escolas também
ganharam um novo padrão de cores, elaborado
pela arquiteta e urbanista Camila Piccolo, da
Diretoria de Projetos
Técnicos da Prefeitura,
que está deixando os
ambientes mais leves e
alegres.
A ampliação de espaços físicos permitirá
à Secretaria Municipal
de Educação atender
demanda reprimida nos
CMEIs (centros de educação infantil do município), especialmente
para crianças de 0 a 3
anos e nas séries iniciais
do ensino fundamental.
“Por isso decidimos construir 17 salas de aula
em regiões de grande
demanda, onde há falta
de vagas ou turmas que
atendem mais alunos
do que o recomendado”,
justificou.
Na Escola Dr. Ângelo
Moreira o município executa obras de reforma e
ampliação com área de
1.871,68 m². Os recursos são provenientes do
Contrato de Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento (Finisa).
O projeto compreende a
construção de seis novas
salas de aula, reforma
dos banheiros existentes
e reparos na estrutura

Ações do Paranacidade
estão alinhadas aos ODS
e à Nova Agenda Urbana
Qual é o comprometimento no Paranacidade
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
e a Nova Agenda Urbana,
propostos pela Organização
das Nações Unidas (ONU)?
Os colaboradores do Serviço
Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria
do Desenvolvimento Urbano
e de Obras Públicas, responderam a pergunta durante
oito sessões online, realizadas de 8 a 11 de janeiro.
Nos quatro dias foram
atingidas as metas de sensibilizar para os conteúdos, internalizar conceitos
e mobilizar para as suas
aplicações no dia a dia da
empresa. Identificou-se o
que já é efetivado pelo Paranacidade, as informações
a serem levadas às prefeituras e outros parceiros, e
que a atitude pessoal é fundamental para realizar as
transformações desejadas.
BOAS PRÁTICAS
No evento, realizado
pelo Godsnau, grupo de
colaboradores responsável pela disseminação dos
ODS e demais conteúdos
sobre o desenvolvimento
sustentável, foram feitas
as ligações entre as ações
operacionalizadas pelo Paranacidade com os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável. As vinculações dos
programas Ilumina Paraná,
que substitui a iluminação
pública convencional por
sistemas a LED, e o Zero
Energia (sistemas da geração fotovoltaica nas escolas
municipais) com o ODS 7
(Energia Limpa e Acessível)

são alguns exemplos.
Também foram citadas
ações que viabilizam a implantação de UPAs (ODS
3 - Saúde e Bem Estar);
de Escolas Municipais e
CMEIs (ODS 4 - Educação de
Qualidade); de Redes de Esgoto (ODS 6 - Água Potável e
Saneamento); de Barracões
Industriais e Comerciais
(ODS 8 - Trabalho Descente
e Crescimento Econômico);
construir estruturas resilientes (ODS 9 - Indústria,
Inovação e Infraestrutura);
de Centros de Referência
de Ação Social; (ODS 10 Redução de Desigualdades);
de Obras de Pavimentação e
aquisição de Equipamentos
Rodoviários (ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis); e de Aterros Sanitários (ODS 12 - Consumo
e Produção Responsáveis),
entre outros.
VALORIZAÇÃO
De acordo com o coordenador do Godsnau, Geraldo
Luiz Farias, as manifestações revelaram a sensação
de pertencimento de cada um
nas ações do Paranacidade e
na relação entre as premissas dessas agendas globais e
a missão da empresa.
“Perceber que o seu trabalho é importante, e que
colabora para transformar o
mundo em um lugar melhor,
valoriza o profissional, a atividade diária e o ser humano
que as realiza. Quando há
esse crescimento individual, a empresa ou entidade
pública se fortalece, foca
nos resultados e passa a
apresentar melhorias de desempenho”, destacou Farias.

RECURSOS
O secretário de Obras, Isamu Oshima, informou que com os recursos
do Finisa estão em curso obras nas
escolas Dr. Germano Norberto Rudner
– construção de duas salas de aula (R$
185.837,62); Benjamin Constant – reforma geral (R$ 248.238,69); Dr. Ângelo
Moreira da Fonseca – seis salas de aula
novas e reforma (R$ 582.072,94); Carlos
Gomes – reforma geral (em licitação)
R$ 319.377,10; Jardim União – reforma
geral (de licitação) R$ 907.205,15; São

Operários trabalham
nas melhorias para a
escola municipal

atual. O estabelecimento
também ganhou muro de
arrimo com cercamento
em tela. O valor investido
nas melhorias é de R$
582.072,94 e a empresa
responsável pela obra é a
VPP Imóveis e Obras Ltda.
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Cristóvão – reforma e construção de
quadra (R$ 423.791,71); e Malba Tahan
– reforma dos banheiros coletivos (R$
71.384,39). Também acontecem obras
nos CMEIs Vinícius de Moraes – reforma (R$ 357.624,20); Maria Montessori
– duas salas com solário e fraldário
(R$ 442.885,24); Madre Paulina – duas
salas de aula, ampliação de banheiro e
refeitório e reforma (R$ 438.256,51); e
Graciliano Ramos – duas salas de aula
com solário e fraldário (R$ 413.147,68).
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO
DO PARANÁ, ETC...
FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de WATARU YOKOYAMA, 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. 088/090 do livro nº 225-E do Tabelionato de Notas de Cruzeiro
do Oeste-PR, datada em 08/07/2020, 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 6, da quadra nº 77, situada no Bairro Alto da
Glória, do quadro Urbano de Cruzeiro do Oeste e Comarca, com a área de 318,80 m2.
Imóvel objeto da Transcrição nº 7318 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.
Cruzeiro do Oeste-PR. O referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 11/02/2021. (a)
Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

República Federativa do Brasil

O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, ETC...

FAZ SABER a quanto o presente edital vir ou dele conhecimento tiver, que se
encontram neste Ofício, débitos referentes a encargos vencidos e não pagos relativos ao
período de 04/02/2021 a 11/02/2021, do contrato de financiamento imobiliário nº
8.4444.0840473, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 06/02/2015, registrado
sob nº 2, na matrícula nº 13388 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de
ODAIR DE JESUS - CPF 039.138.239/05 / ANA CRISTINA FERNANDES - CPF
063.452.679/02, referente ao imóvel situado na Rua das Hortencias nº 540, Jardim das
Flores, Cruzeiro do Oeste-PR, CEP 87400-000. O valor dos encargos, posicionado em
01/10/2020, corresponde a R$ 25.781,01, sujeito à atualização monetária, aos juros de
mora, às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, os
encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de
Vossas Senhorias, para que se dirija a este 1º Ofício de Registro de Imóveis, situado na
Rua Edmundo Mercer Junior, nº 243, Centro, em Cruzeiro do Oeste-PR, onde poderá
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias,
contados a partir desta data. Nesta oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária Caixa
Econômica Federal CEF, nos termos do Art. 26 §7º da Lei 9.514/97. Cruzeiro do OestePR, 11/02/2021. (aa) EUDES JOSÉ TONELLI. Escrevente

República Federativa do Brasil
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Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 011/2021
RUA
EDMUNDO
MERCER de
JÚNIOR
, S/Nº - de
FONE
(44) 3676
Pelo presente
Edital,
o Serviço
Registro
Imóveis
de 4185
Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440977023, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 27/07/2015, registrado sob nº 02 na matrícula
20.305, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: JOSIANE DE LARA PETRI, brasileira, inscrita no CPF sob nº
092.182.559-59, referente ao imóvel situado na Rua Vereador Neuzo Mantovani,
nº 0, LT13 QD04, Loteamento Vitória Régia 2, no município de Francisco
Alves, Estado do Paraná, para fins de cumprimento das obrigações contratuais
relativas aos encargos vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas
pessoalmente, e enviando pelo correio com aviso de recebimento. Por estar o
executado em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhecimento do
interessado, foi tirado nesta data na forma legal o presente edital, cujo seu teor e
cópia encontram-se afixados e arquivados neste cartório, ficando os responsáveis
pelos documentos relacionados, intimados, a pagar no prazo de 15 (quinze) dias,
o valor de R$ 13.025,19, correspondente as prestações vencidas, acrescidas dos
juros eventualmente convencionados e demais encargos, exatamente como consta
no § 1º do artigo citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em
nome do fiduciário. Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e
manifestar suas recusas. Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do
almoço das 13:00h às 17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o
subscrevo e assino.

ENEIAS DOS SANTOS
COELHO:02710626900

Assinado de forma digital por ENEIAS
DOS SANTOS COELHO:02710626900
Dados: 2021.02.11 10:19:33 -03'00'

_______________________
Enéias dos Santos Coelho
Oficial Registrador

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã/PR
criipora@hotmail.com - (44) 3652-2810
R. Katsuo Nakata, 1312, Centro - Iporã/PR - CEP 87.560-000

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 012/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441127053, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 11/02/2016, registrado sob nº 03 na matrícula
20823, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: LUIZ GUILHERME PERBELINI, brasileiro, inscrito no CPF sob nº
087.089.279-79, referente ao imóvel situado na Rua Ministro Alfredo Buzaid, nº
190, LT15B QD50, centro, no município de Francisco Alves, Estado do Paraná,
para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos
vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo
correio com aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não
sabido, e para que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na
forma legal o presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e
arquivados neste cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados,
intimados, a pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 7.667,65,
correspondente as prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente
convencionados e demais encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo
citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário.
Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas.
Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às
17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

de forma digital por ENEIAS
ENEIAS DOS SANTOS Assinado
DOS SANTOS COELHO:02710626900
COELHO:02710626900
Dados: 2021.02.11 10:18:07 -03'00'
_______________________

Enéias dos Santos Coelho
Oficial Registrador

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã/PR
criipora@hotmail.com - (44) 3652-2810
R. Katsuo Nakata, 1312, Centro - Iporã/PR - CEP 87.560-000
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IBELEZA
I

É preciso viver com alegria os efeitos
do tempo para ter um futuro melhor
Como seria bom se o
tempo parasse, ou melhor,
como seria bom se o corpo
não envelhecesse; como seria bom se pudéssemos ficar
jovens para sempre.
Escapar dos radicais livres, manter a juventude do
corpo e da alma é o sonho de
todas as pessoas. No entanto, não tem como escapar.
O envelhecimento faz parte
da vida.

Cosméticos
É cada vez mais crescente o interesse médico
sobre este assunto e alguns estudos concluíram
que os aparelhos estéticos
evoluíram no combate ao
envelhecimento precoce
paralelamente aos ativos
que compõe os cosméticos.
Assim, é possível despoluir
e recuperar a pele com o uso
de cosméticos superpoderosos e eficazes que já existem
no mercado.

Envelhecimento
Mas, a verdade é que
podemos enfrentar o curso
natural da vida com qualidade e alegria, já que alguns
cosméticos e procedimentos
podem minimizar os efeitos
do envelhecimento na aparência; também é verdade
que hábitos saudáveis ajudam a enfrentar a fase do
envelhecimento com mais
saúde e disposição.

Maior vítima
No que se refere aos efeitos visíveis do envelhecimento (quer seja natural ou
precoce), a pele é a maior
vítima. Agentes externos e
internos como a fumaça, exposição ao sol, luz artificial,
ar condicionado e o cigarro
são fatores fundamentais
para poluir a pele e acelerar
o processo de envelhecimento. A pele é um órgão vital do

Antioxidantes

O primeiro passo para se manter jovem é entender que o envelhecimento é um processo
natural que faz parte da vida. GB Imagem

nosso organismo e por isso
precisa de proteção.

Radicais livres
A exposição excessiva a
fatores externos, como sol,
poluição, fumaça e estresse acelera a formação de
radicais livres, o principal
agente causador do envelhecimento precoce. Quando
isso acontece, o DNA da pele

é afetado, podendo causar
câncer ou a destruição das
membranas celulares, fazendo com que a pele perca
a capacidade de armazenar
nutrientes.

Agentes ressecadores
Os poluentes internos
como a luz artificial, o ar
condicionado e o ar aquecido, todos considerados agen-

tes ressecadores, também
são causadores de radicais
livres e do envelhecimento
precoce. No caso do ar condicionado, equipamento muito
comum nos escritórios, há
um dano na camada protetora da pele, pois o aparelho
deixa o ambiente totalmente
seco e desidratado. Se a pele
já é seca naturalmente, deve
ser evitada a exposição a
estas condições.

Ativos despoluentes da
pele e antioxidantes prometem agir em favor da beleza
da pele. Um deles é o CoffeeSkin, que promete ação
antioxidante diferenciada
em três níveis: proteção da
membrana celular (antioxidante), proteção da proteína
(ação antiglicação) devido
à presença de carcinina e
proteção do DNA.
Componentes como sacarídeos de Peônia, esqualeno
vegetal, Vitamina E, Ômega
6,7 e 9 e seiva de Pistácia
grega prometem incentivar
a produção de colágeno
e, assim, devolver o volume natural do rosto que é
perdido naturalmente no
processo de envelhecimento. Outro é a OTZ 10, uma
molécula nova que atua no

amplo espectro da radiação
solar, protegendo a pele da
formação de diversos radicais livres devido aos raios
UVA, UVB, Infravermelho
e luz visível. Altamente
biodisponível chega na derme protegendo a pele do
fotoenvelhecimento.
Outra aliada é a GPS,
para melhorar a capacidade de proteção da pele
as variações climáticas e
as diferenças de umidade,
ela atua nas Heat Shock
Proteins (HSP), proteínas
protetoras do nosso organismo que são responsáveis por
regular a temperatura do
nosso corpo, impedindo que
as proteínas se denaturem
diante de altas temperaturas
como, por exemplo, febre.
Atua em peles desidratadas
e ressecadas.
Já a SkinTris Repair
(S.T.R.) tem a função de
restabelecer e reparar a
função de barreira da pele
e aumentar a hidratação,
através da diminuição da
perda de água por parte do
organismo. Possui também
ação calmante.
Gostou das novidades?
Então, consulte o dermatologista e tire suas dúvidas,
peça indicações de produtos
e procedimentos estéticos.
Não pratique a automedicação! Da Redação/ GB
Edições

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

Apartamento localizado no Residencial
Bela Vida, possuindo 45,66 de área privativa,
52,32 de área útil, sendo 2 quartos, 1 banheiro
social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga
de garagem. Além disso, o condomínio possui
playground, quadra poliesportiva e churrasqueira, localizado na Avenida Junqueira Freire,
Umuarama-PR. Valor R$ 120.000,00.
Residencial Cecilia Meireles, contendo
76.31m² de área total, 65.66m² de área privativa sendo 03 quartos, 1 banheiro social, 2
salas, área de serviço, cozinha e 1 vaga de
garagem. Localizado na Rua Santa Catarina,
n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR.
R$ 220.000,00.
Apartamento localizado no Edifício Montana,
a duas quadras da Unipar sede, possuindo
96,82m² de área útil, 67,74m² de área privativa,
contendo 3 quartos, 1 banheiro social, sala de
TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e 1 vaga de garagem. Excelente investimento para renda de aluguéis, localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 5300, Zona II,
Umuarama –PR. Valor R$ 220.000,00.

O Jardim San Pietro reúne conforto, infraestrutura
completa, planejamento e qualidade sem esquecer a
economia. Casas a construir de 2 ou 3 quartos, que se
enquadram no programa Casa Verde e Amarela , com
parcelas que cabem no seu bolso e são mais baratas
que a locação de um imóvel. Em uma localização de fácil
acesso e a poucos minutos do centro da cidade! Próximo
a escolas, mercados, lanchonetes, farmácias e a Havan!
Temos a proposta certa para você ter a sua casa própria!

Residência contendo 99.98m² de área construída,
192.50m² de área total, possuindo 1 Suíte, 2 Quartos,
Banheiro social, Sala, Cozinha planejada, Poço de luz,
Churrasqueira, Área de serviço, Área Gourmet contendo aproximadamente 20m² e garagem para 2 carros,
localizada na Rua Uirapuru, n° 2187, Jardim imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$ 340.000,00.

Residência em Alvenaria com área construída de
169,18m² contendo 02 suítes, 01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada, despensa, edícula, (Área Gourmet) com churrasqueira
com quarto e banheiro, garagem para 2 carros.
Terreno com área de 360m². O imóvel possui
excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, na Rua Montes Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor R$ 520.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00

O bairro esta localizado na saída para Xambrê e
a região oferece diversas opções de serviços, como
escolas, creches, padarias e supermercados, são casas
Financiadas pelo programa Casas Verde e Amarela,
temos aquisição facilitada, podendo usar o seu FGTS,
CARRO ou MOTO como parte do pagamento da entrada,
além disso, a entrada pode ser parcelada em até 24x
sem juros, não perca tempo, temos terrenos amplos para
futuras ampliações. Aproveite essa oportunidade!

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.
Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.

Excelente Sobrado localizado
no Residencial Euro Park,
Umuarama/PR!

Sobrado de 472,90m² de área construída, possuindo acabamentos únicos e com excelente bom
gosto. O pavimento superior contem 184,54m², é composto por 01 suíte presidencial, 02 suíte máster, Sala e
Varanda. Além disso, o piso inferior contém 257,11m² e
possui sala de estar, sala de jantar, cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de serviço, lavabo, piscina de
31.25m², elevador e vaga de garagem para 3 carros.
Valor R$ 2.800.000,00

3056-6100

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

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/
forro com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem.
Localizada no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima
chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00

Chácara contendo topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m² de largura (frente
para estrada) sendo toda piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com rede de irrigação para
toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com
Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais (semi novo), demais
formação de pastagem com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma residência de madeira
com aproximadamente 120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros do Distrito de
Serra dos Dourados e 1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
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CHEVROLET
CHEVROLET

32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

ASTRA HATCH
ADVANTAGE

STRADA 1.4
2007

11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

Cabine estendida, prata,
completa 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

CELTA LT 1.0

UNO WAY
12/13

2013, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ 1.4
TURBO
Prata, 2018 30.000
km, sem detalhes, R$
84.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

Prata, ar, 05 pneus
novos. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD
FORD
FOCUS 1.6
08/08

MONTANA
SPORT 06/06

Prata, completo, R$
17.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

Prata. R$ 26.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

IMPORTADOS
IMPORTADOS

ONIX LTZ
13/14, branco, automático.
R$ 40.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ONIX LTZ 1.4
18/18, branco, rodas
de liga leve.39.000 km,
R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ZAFIRA 2.0
08/08

Elegance, flex, prata. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FIATFIAT
STRADA 1.4
13/13
Branco, completo, R$

CIVIC LXS
11/11
Flex, preto. R$ 43.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
// 99976-0563

COROLLA
ALTS 15/15
Completo, prata, 50km.
R$ 75.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

COROLLA SEG
09/09
Preto. R$ 40.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

COROLLA XEI
14/14
Prata, R$ 56.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

HRV ELX 18/18

Branco
perolizado,
16.000kM. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

L200 TRITON
GLX 14/15
Flex, branco, mecânico.
R$ 61.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

POLO 1.6 18/18
Branco, 60.000km R$
50.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CAMINHOES
CAMINHÕES
CAMINHÃO
8150 2003
Prata. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

DIVERSOS

DIVERSOS

OPORTUNIDADE
Vendo ou troco por terreno
ou carro, 02 máquinas
de Sorvete Italiano nova
na Garantia. Falar com
Nicolau. Fones: (44)
3620 - 3071 ou 44 9
9976-0191

CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI

B5

IMÓVEIS
Casa à venda, possuindo
ótima localização, Próximo
ao condomínio Residencial
Portal das Águas, o imóvel
possui área construída
de 99,98m², contendo
01 suíte, 02 quartos,
banheiro social, sala,
cozinha
planejada,
lavabo, poço de luz, área
e serviço, área gourmet
com aproximadamente
20m² de área construída, e
garagem, localizada na Rua
Uirapuru, n° 2187, Jardim
Imigrantes, Umuarama-PR.
Valor R$ 340.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
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.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS			 VALOR

EQUINOX LT

18/19 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

EQUINOX PREMIER

18/18 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 137.900,00

FORD KA 1.0 SE

16/17

VERMELHO COMPLETO

R$ 38.900,00

ONIX PLUS 1.0 PREMIER 20/20 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 82.900,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de
área total do terreno sendo
( 15.50x13.48), o imóvel
possui área construída
de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala,
copa, cozinha planejada,
espaço gourmet, banheiro
social,
lavanderia,
despensa e garagem
para 3 carros. Além
disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler de 300
litros, duas caixas de
d’águas totalizando 1500
litros, um reservatório
de agua da chuva de
6.000 litros, e agua quente
em todos os banheiros.
Localizada na Rua Francisco
Rodrigues Junior, 2426,
Jardim Alphaville, próximo
ao Lago Aratimbó de
Umuarama-PR. Valor R$
750.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
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
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

de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

Excelente Sobrado
localizado no Residencial
Euro Park. Modernidade
define esse lugar!
Esse é um sobrado
de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos e
com excelente bom gosto.
O pavimento superior
contém 184,54m², é
composto por 01 suíte
presidencial, 02 suíte
máster, Sala e Varanda.
Além disso, o piso inferior
contém 257,11m² e possui
sala de estar, sala de
jantar, cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de
serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador
e vagas de garagem
para 3 carros. Localizado
na Rua José Inácio da
Paixão, Residencial Euro
Park, Umuarama-PR.
Valor R$ 2.800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

LOTES
RUR
LOTES RURAIS

TERRENOS

TERRENOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Vende-se
terrenos
comerciais sendo 2
lotes paralelos, lote
02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em
frente a nova rodoviária,
ótima localização para
comércios de todos os
segmentos. Investimento
com retorno certo. Valor
R$ 714.000,00 cada.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara à venda contendo
topografia plana, área
de 75.400m², com
266,84m² de largura
(frente para estrada)
sendo toda piqueteada,
com mais de 20 piquetes,
com rede de irrigação
para toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e

capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada na Estrada
Aeroporto a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar esta
chácara? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
CONTRATA MÉDICO CLÍNICO GERAL
Para atender na Estratégia da Saúde da
Família. 40h Semanais. De Segunda a
Sexta-feira. Interessados procurar a Secretaria
de Saúde do Município de Pérola-PR.
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República Federativa do Brasil
Estado do Paraná
Município e Comarca de Iporã/PR

Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 004/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441035844, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 21/09/2015, registrado sob nº 03, na matrícula
20.422, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: EDINA FERNANDES DE LARA, brasileira, inscrita no CPF sob nº
094.640.579-47, referente ao imóvel situado na R Carlos Pereira da Silva, nº 244,
LT03R QD01, Loteamento Sonho Meu, no município de Francisco Alves,
Estado do Paraná, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos
encargos vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando
pelo correio com aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não
sabido, e para que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na
forma legal o presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e
arquivados neste cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados,
intimados, a pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 6.096,21,
correspondente as prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente
convencionados e demais encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo
citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário.
Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas.
Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às
17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

ENEIAS DOS SANTOS Assinado de forma digital por
DOS SANTOS
COELHO:027106269 ENEIAS
COELHO:02710626900
Dados: 2021.02.11 10:18:27 -03'00'
00
_______________________
Enéias dos Santos Coelho
Oficial Registrador

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã/PR
criipora@hotmail.com - (44) 3652-2810
R. Katsuo Nakata, 1312, Centro - Iporã/PR - CEP 87.560-000

República Federativa do Brasil
Estado do Paraná
Município e Comarca de Iporã/PR

Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 005/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440724102, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 24/09/2014 registrado sob nº 04 na matrícula
19.215, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: CÍCERA ROSA DIAS RODRIGUES, brasileira, inscrita no CPF sob nº
782.155.959-87, referente ao imóvel situado na Estrada Três Perobas nº 280,
LT02R QD63, centro, no município de Francisco Alves, Estado do Paraná, para
fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e
não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo correio com
aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não sabido, e para
que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na forma legal o
presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e arquivados neste
cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados, a
pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 9.733,82, correspondente as
prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente convencionados e demais
encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo citado, sob pena de
consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário. Fica o intimado a vir
a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas. Horário de
funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às 17:00h. Eu,
Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

ENEIAS DOS SANTOS Assinado de forma digital por
DOS SANTOS
COELHO:0271062690 ENEIAS
COELHO:02710626900
Dados: 2021.02.11 10:17:21 -03'00'
0
_______________________
Enéias dos Santos Coelho
Oficial Registrador

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã/PR
criipora@hotmail.com - (44) 3652-2810
R. Katsuo Nakata, 1312, Centro - Iporã/PR - CEP 87.560-000

República Federativa do Brasil
Estado do Paraná
Município e Comarca de Iporã/PR

Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 006/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441156833, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 14/03/2016, registrado sob nº 03 na matrícula
18.836, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: ROSIMEIRE DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, inscrita no CPF sob
nº 059.815.559-71, referente ao imóvel situado na Rua Projetada B, nº 0, LT02
QD08, Jardim Primavera, no município de Cafezal do Sul, Estado do Paraná,
para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos
vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo
correio com aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não
sabido, e para que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na
forma legal o presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e
arquivados neste cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados,
intimados, a pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 5.437,92,
correspondente as prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente
convencionados e demais encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo
citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário.
Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas.
Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às
17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

ENEIAS DOS SANTOS
COELHO:02710626900

Assinado de forma digital por
ENEIAS DOS SANTOS
COELHO:02710626900
Dados: 2021.02.11 10:17:43 -03'00'

_______________________
Enéias dos Santos Coelho
Oficial Registrador

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã/PR
criipora@hotmail.com - (44) 3652-2810
R. Katsuo Nakata, 1312, Centro - Iporã/PR - CEP 87.560-000
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Serviço de Registro de Imóveis

Serviço de Registro de Imóveis

Serviço de Registro de Imóveis

Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 007/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441137865, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 08/01/2016, registrado sob nº 04 na matrícula
20.651, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: MARCILIANE SANDRINA R GONÇALVES, brasileira, inscrita no
CPF sob nº 054.436.229-27, referente ao imóvel situado na Rua D, nº 697, LT07B
QD03, Loteamento Sonho Meu, no município de Francisco Alves, Estado do
Paraná, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos
vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo
correio com aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não
sabido, e para que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na
forma legal o presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e
arquivados neste cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados,
intimados, a pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 11.424,63,
correspondente as prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente
convencionados e demais encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo
citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário.
Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas.
Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às
17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

Assinado de forma digital por

ENEIAS DOS SANTOS ENEIAS DOS SANTOS
COELHO:02710626900 COELHO:02710626900
Dados: 2021.02.11 10:19:23 -03'00'
_______________________

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 010/2021

República Federativa do Brasil

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 013/2021

Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440977023, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 27/07/2015, registrado sob nº 02 na matrícula
20.305, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES GONZALVES, brasileiro, inscrito no
CPF sob nº 012.361.869-07, referente ao imóvel situado na Rua Vereador Neuzo
Mantovani, nº 0, LT13 QD04, Loteamento Vitória Régia 2, no município de
Francisco Alves, Estado do Paraná, para fins de cumprimento das obrigações
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas
pessoalmente, e enviando pelo correio com aviso de recebimento. Por estar o
executado em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhecimento do
interessado, foi tirado nesta data na forma legal o presente edital, cujo seu teor e
cópia encontram-se afixados e arquivados neste cartório, ficando os responsáveis
pelos documentos relacionados, intimados, a pagar no prazo de 15 (quinze) dias,
o valor de R$ 13.025,19, correspondente as prestações vencidas, acrescidas dos
juros eventualmente convencionados e demais encargos, exatamente como consta
no § 1º do artigo citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em
nome do fiduciário. Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e
manifestar suas recusas. Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do
almoço das 13:00h às 17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o
subscrevo e assino.

Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441253109, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 03/06/2016, registrado sob nº 04 na matrícula
20827, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: ROSINEIDE FRITSCHE ACHERMANN, brasileira, inscrita no CPF
sob nº 071.785.769-79, referente ao imóvel situado na Rua Jorge Ferreira, nº 281,
LT11A QD50A, centro, no município de Francisco Alves, Estado do Paraná, para
fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e
não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo correio com
aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não sabido, e para
que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na forma legal o
presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e arquivados neste
cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados, a
pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 6.279,07, correspondente as
prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente convencionados e demais
encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo citado, sob pena de
consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário. Fica o intimado a vir
a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas. Horário de
funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às 17:00h. Eu,
Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.
Assinado de forma digital por
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ESTADO DO PARANÁ

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

Eudes José Tonelli
Escrevente

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

O BACHAREL EUDES JOSÉ TONELLI, ESCREVENTE DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO
DO PARANÁ, ETC...

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 008/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440449294, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 05/09/2013, registrado sob nº 02 na matrícula
18.256, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: URDILEI DA COSTA PEZARIM, brasileiro, inscrito no CPF sob nº
011.317.289-39, referente ao imóvel situado na Rua Aniz Abudi, nº 529, LT05A
QD83, centro, no município de Francisco Alves, Estado do Paraná, para fins de
cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não
pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo correio com aviso
de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não sabido, e para que
chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na forma legal o
presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e arquivados neste
cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados, a
pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 30.874,02, correspondente as
prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente convencionados e demais
encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo citado, sob pena de
consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário. Fica o intimado a vir
a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas. Horário de
funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às 17:00h. Eu,
Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

FAZ SABER, a todos os interessados que: CITAÇÃO de LUIZA RODRIGUES,
brasileiro, solteira, maior, portadora do CPF nº 332.009.399/15, 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. 035/037 do livro nº 228-E do Tabelionato de Notas de Cruzeiro
do Oeste-PR, datada em 22/10/2020, 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 5-Remanescente, da subdivisão da data nº 5, da
quadra nº 01-A, Planta Central do quadro Urbano de Cruzeiro do Oeste e Comarca,
com a área de 318,80 m2. Imóvel objeto da Matrícula nº 10077 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.
Cruzeiro do Oeste-PR. O referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 11/02/2021. (a)
Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

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 MITSUMASA MATSUMOTO,
japonês, casado, lavrador, residente em Cruzeiro do Oeste-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. 161/162 do livro nº 222-E do Tabelionato de Notas de Cruzeiro
do Oeste-PR, datada em 28/01/2020, 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 01, da quadra nº 51, situada no Bairro Alto da
Glória, situada no quadro urbano da Cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste, com a
área de 577,00 m2, na Rua Cambará nº 601. Imóvel objeto da Transcrição nº 16848 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.
Cruzeiro do Oeste-PR. O referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 11/02/2021. (a)
Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente
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Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 009/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441097247, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 08/01/2016, registrado sob nº 03 na matrícula
20.708, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: MICHAEL TIAGO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº
106.590.779-65, referente ao imóvel situado na Rua Pastor Amélio Luiz Pereira,
nº 372, LT02A QD01, Loteamento Vitória Régia 2, no município de Francisco
Alves, Estado do Paraná, para fins de cumprimento das obrigações contratuais
relativas aos encargos vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas
pessoalmente, e enviando pelo correio com aviso de recebimento. Por estar o
executado em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhecimento do
interessado, foi tirado nesta data na forma legal o presente edital, cujo seu teor e
cópia encontram-se afixados e arquivados neste cartório, ficando os responsáveis
pelos documentos relacionados, intimados, a pagar no prazo de 15 (quinze) dias,
o valor de R$ 5.137,82, correspondente as prestações vencidas, acrescidas dos juros
eventualmente convencionados e demais encargos, exatamente como consta no § 1º
do artigo citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do
fiduciário. Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e manifestar suas
recusas. Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das
13:00h às 17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e
assino.

Assinado de forma digital por

ENEIAS DOS SANTOS ENEIAS DOS SANTOS
COELHO:02710626900
COELHO:02710626900
_______________________
Dados: 2021.02.11 10:18:56 -03'00'
Enéias dos Santos Coelho
Oficial Registrador
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UA EDMUNDO MERCER JÚNIOR, S/Nº - FONE (44) 3676 4185
O BACHAREL REUDES
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 HILDEBRANDO MORO,
brasileiro, casado, magistrado, residente de Tibagi-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.
092/094 do livro nº 226-E do Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste-PR, datada em
19/08/2020, 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 02, da quadra nº 226, situado na Planta nº 01 do Loteamento Sul
Brasileira, do quadro Urbano de Cruzeiro do Oeste e Comarca, com a área de 480,00
m2, na Avenida Lindolfo Monteiro nº 1649. Imóvel objeto da Matrícula nº 9075 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.
Cruzeiro do Oeste-PR. O referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 11/02/2021. (a)
Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

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 PEDRO RIBEIRO LEITE,
brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado na Cidade de Tapejara, portador do
CPF nº 209.185.009/82, 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. 001/006 do livro nº 083-E do
Tabelionato de Notas de Tapejara-PR, datada em 30/06/2020, 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 17-A, desmembrado do
Lote nº 17, da quadra nº 17, com a área de 129,60 m2, do Loteamento Jardim das
Rosas, do Município de Tapejara, Comarca de Cruzeiro do Oeste e Comarca, com a
área de 318,80 m2. Imóvel objeto da Matrícula nº 7563 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.
Cruzeiro do Oeste-PR. O referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 11/02/2021. (a)
Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE

Bel. Durvalino Inácio Pinto
Oficial

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

Eudes José Tonelli
Escrevente

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Eudes José Tonelli
Escrevente

Marcelo Mendes de Oliveira
Escrevente Substituto

RUA EDMUNDO MERCER JÚNIOR, S/Nº - FONE (44) 3676 4185
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 LINDOLFO RODRIGUES DE
ALMEIDA, 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. 191/193 do livro nº 228-E do Tabelionato
de Notas de Cruzeiro do Oeste-PR, datada em 17/11/2020, 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 os imóveis, sem
oposição ou contestação. Imóveis Usucapiendos: i) Data de terras nº 04, da quadra nº 31,
Loteamento Centro do quadro urbano da Cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste,
com a área de 490,00 m2, na Rua D. Pedro I, s/nº; ii) Data de terras nº 05, da quadra nº
31, Loteamento Centro do quadro urbano da Cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste,
com a área de 490,00 m2, na Rua D. Pedro I, s/nº. Imóveis objetos das Matrículas nºs
21031 e 21032 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.
Cruzeiro do Oeste-PR. O referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 11/02/2021. (a)
Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

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 IRANI CORREIA, brasileiro,
casado, funcionário público estadual, residente e domiciliado na Cidade de Cruzeiro do
Oeste-PR, na Rua Alvorada do Sul nº 573, portador do CPF nº 397.314.809/00, 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. 109/111 do livro nº 230-E do Tabelionato de Notas de Cruzeiro
do Oeste-PR, datada em 21/01/2021, 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 22-Remanescente, da subdivisão da data nº 22,
da quadra nº 180, situada no Bairro D. E. R, situada no quadro urbano da Cidade e
Comarca de Cruzeiro do Oeste, com a área de 305,00 m2, na Rua Ester Tavares de
Souza nº 617. Imóvel objeto da Matrícula nº 5193 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.
Cruzeiro do Oeste-PR. O referido é verdade e dou fé. Cruzeiro do Oeste, 11/02/2021. (a)
Bel. Eudes José Tonelli. Escrevente

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de Fevereiro de 2021

IMERCADO
I

Carros de montadoras chinesas avançam
no Brasil e passam a ter veículos desejados
A chegada ao Brasil da
Coronavac, vacina contra
a covid-19 que é fruto da
parceria entre o laboratório
Sinovac Biotech, com sede
em Pequim, e o Instituto
Butantan, de São Paulo,
reavivou um infundado preconceito contra produtos
oriundos da China. E, se
no caso de medicamentos
isso não tem validação, em
relação a automóveis faz
ainda menos sentido.
Essa visão surgiu em
passado recente, quando
muitos produtos “made in
China” que chegavam ao
País eram cópias de mercadorias de marcas consagradas e/ou tinham baixa
qualidade. “No começo dos
anos 1980, a indústria manufatureira predominava
na China com produtos
baratos e de baixo valor”,
diz o CEO da Caoa Chery,
Marcio Alfonso. Por isso,
muitos brasileiros ficaram
céticos com relação a tudo
que vinha de lá.
Nesses 30 anos, muita
coisa mudou, principalmente com a plataforma das
grandes montadoras mundiais sendo desenvolvidos
no país asiático. A própria
Caoa Chery comprova essa
mudança. De marca inexpressiva quando atuava
sozinha no Brasil, a Chery
passou a ter carros desejados após evoluir em seu

ros chineses vendidos no
Brasil era maior do que a
de outras marcas. Como
resultado, dispararam o
preço do seguro e também
a desvalorização.

De marca inexpressiva quando atuava sozinha no Brasil a Chery passou a ter carros desejados
primeiro carro chinês à
venda no País, chegou em
2007 e chamava a atenção
pelo motor fraco (1.0 de 47
cv) e a baixa qualidade. Já o
Lifan 320, cópia descarada
do inglês Mini Cooper, não
ajudou a melhorar a imagem dos carros importados
da China.
Em 2011, a JAC Motors
mudou esse paradigma.

país de origem e, sobretudo,
ter a operação brasileira
adquirida pela Caoa.
Agora, a marca oferece
carros para lá de modernos. Como por exemplo o
sedã elétrico Arrizo 5e e o
Tiggo 8, único SUV médio
com sete lugares feito no
Brasil.
Trata-se de uma mudança e tanto. O Effa M100,

O forte investimento em
marketing incluiu o apresentador Fausto Silva como
garoto propaganda. O J3
(hatch e sedã) tinha desenho assinado pelo estúdio
italiano Pininfarina, responsável pelas linhas de
modelos de marcas como
Ferrari, Maserati, Cadillac
e Peugeot, entre outros.
Mas a situação se com-

plicou quando, no mesmo
ano, o governo aumentou
em 30 pontos porcentuais
o imposto sobre carros
importados. Foi um duro
golpe para as marcas em
geral e quase mortal para
as chinesas.
Para piorar, em 2013
um estudo da consultoria
JD Power apontou que a
média de defeitos em car-

VENDAS
ED. RESIDENCIAL PREMIUM
ÁREA TOTAL

ÁREA PRIVATIVA

GARAGEM PARA

LOCAÇÕES

TERRENOS

APARTAMENTOS
232,68m2 143,76m2 2 VEÍCULOS 799.000,00

RESIDÊNCIAS
SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA
VALOR: R$ 1.450,00

TERRENOS NO PARQUE FIRENZE A PARTIR DE R$ 63.000,00

VALOR A VISTA R$

REVIRAVOLTA
Nesse meio tempo, a
China investiu em ciência
e capacitação profissional.
Também ofereceu parceria
a marcas consagradas,
que compartilharam suas
tecnologias em troca do
ingresso no gigantesco
mercado chinês.
A união da já consolidada indústria manufatureira
com o aprimoramento de
novas tecnologias levou
a China a outro patamar
A potência mundial foi
responsável por exportar
peças de automóveis para
a maioria das marcas. “Praticamente todo componente
eletrônico vem da China.
Eles têm nível de qualidade
e tecnologia para exportar
para o mundo inteiro” afirma Paulo Garbossa, consultor da ADK Automotive.
Diretor de conteúdo do
Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), Tulio
Cariello diz que a importação de peças e acessórios
automotivos movimentou
cerca de US$ 700 milhões
(algo como R$ 3,8 bilhões)
entre janeiro e outubro de
2020.

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ/PR

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DAS ÁGUAS

Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Despensa, área de
serviço e churrasqueira. Totalmente reformado!

OUTROS
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX - FRENTE PÇ. MIGUEL ROSSAFA
VALOR: R$ 2.500,00
R$ 587,00 / m²

ALTO PADRÃO DE QUALIDADE!
Apto 802, com 03 suítes, 1 closet, lavabo, sala de estar, lavanderia, cozinha e espaço
gourmet com churrasqueira. Frente para o sol da manhã e excelente vista panorâmica do centro e da Zona 2. Obs: vários armários embutidos e cozinha planejada.

RESIDÊNCIAS

Q20, L6. Terreno de esquina, com 450,00 m², dimensões 15x30 e excelente
topografia. Localizado no Centro da cidade. Ótima oportunidade de investimento.

VALOR: R$ 480.000,00
TERRENO COMERCIAL EM CIANORTE/PR

CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA
ÁREA PRIVATIVA

TERRENO COM.

100,00m2

153,00m2 2 VEÍCULOS 235.000,00

GARAGEM PARA

VALOR R$

JD. ALPHAVILLE - AO LADO DO PORTAL DAS ÁGUAS
ÁREA PRIVATIVA

TERRENO COM.

VALOR R$

ATACADÃO

225.000,00

VALOR: R$ 445.000,00

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Av. Castelo Branco, em frente a Sanepar/Corpo de Bombeiros.

VALOR: R$ 550.000,00

VALOR: R$ 87.120,00

TERRENO RESIDENCIAL EM CRUZEIRO DO OESTE/PR

Q1, L11. Terreno comercial com 600m². Localizado no Metropolitano
1. Dimensões: 20,00x30,00

PARQUE METROPOLITANO - PRÓX. AO SHOPPING PALLADIUM

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN
Q20, L11. Terreno residencial com 200,00m². Localizado no Jardim Belo Horizonte.
Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões: 10,00X20,00

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

VALOR: R$ 462.000,00
Q4, L2. Terreno comercial com 267,50m². Localizado no Parque
da Gávea. Próximo Móveis Stilo, com vias de acesso facilitadas.
Excelente Topografia. Dimensões 10,70X25,00

VALOR: R$ 290.000,00

Q19, L27/28-B. Terreno residencial com 133,00m². Localizado no Jardim Belo
Horizonte. Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões: 6,66X20,00

Q120, L19. Terreno com 506,25m², excelente topografia.
Localizado próximo a supermercado, igreja, escola e farmácia.
Dimensões 15x30.

VALOR: R$ 39.000,00

VALOR: R$ 39.000,00

SALAS COMERCIAIS
LOCALIZADA NO

ÁREA PRIVATIVA.

3º ANDAR

60,00m2

EM FRENTE À

VALOR R$

UOPECCAN 295.000,00

Residência em alvenaria na rua Vereador Arecidio Cassiano, 2064. Contendo: 03
quartos, sala, cozinha, BWC social e garagem.

Sala 303, Centro Médico Higienópolis, com área total de 72,42 m², c/sacada e
BWC - frente ao sol da manhã).

JD. ARATIMBÓ - PRÓX. CID. CANÇÃO DA AV. PARANÁ

CENTRO COMERCIAL
PIEMONT II

Residência com 126,50m² de área construída e terreno com 195,00m².
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa e
garagem para 1 carro. Próximo ao Cidade Canção e Lago Aratimbó. Obs.: O
imóvel está em reforma.

VALOR: R$ 490.000,00

DEFRONTE A

ÁREA PRIVATIVA.

PREFEITURA

57,12m2

MEZANINO APROX.

VALOR R$

40,00m2 350.000,00

Sala nº 6, localizada no Centro Comercial Piemont II, com área de 57,12 m², (com
mezanino de aproximadamente 40,00 m²). Situada defronte a Prefeitura.
OBS: Sala alugada por R$ 900,00.

SALAS COMERCIAIS

TERRENO COMERCIAL EM IVATÉ/PR

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

CENTRO MÉDICO E
EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

GARAGEM NO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 180,00 (MENSAIS)
Garagem exclusiva - em frente ao Hospital Cemil

PARQUE DA GÁVEA

VALOR: R$ 49.900,00

PRÓXIMO AO NOVO

70,00m2 183,75m2

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: R$ 2.500,00

Q29-A, L9. Terreno residencial com 240m². Localizado no
Metropolitano 1. Dimensões: 10,00x24,00

VALOR: R$ 55.900,00
Rua Indaiá, 3651 - Próximo ao Centro da Juventude e Av. Goiânia.
Contendo: 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha área de serviço com
churrasqueira, etc.

Q1, L33. Terreno residencial com 757,45m². A metragem do terreno
permite a construção de uma bela residência e oferece ainda um
amplo espaço para uma área de lazer que melhora sua qualidade de
vida. Quadra 4, lote 33. Excelente Topografia.

Q2, L9. Terreno com 1.050,00m². Localizado no Parque Metropolitano, de frente
com a Rodovia PR-082 (saída para Terre Boa), atrás do Shopping Master Atacadista e
próximo a Rodonaves. Dimensões: 15,00X70,00

Q162, L1/2-A. Terreno com 185,10m². Localizado na Av. Palmas, Bairro da Luz - prox.
ao INSS. Excelente Topografia.

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Com ambiente refrigerado para acomodação de transmissores.

SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO BURLE MARX
RAL

CENT
ÁREA

E!
IDAD
DA C

Pavimento térreo, salas 16 e 17, conjugadas,
totalizando 111,46 m² com várias divisórias
em excelente estado. Imóvel alugado por
R$ 1.650,00. Fica bem no centro da cidade,
em frente a Praça Miguel Rossafa.
Excelente oportunidade de investimento!
ÁREA TOTAL

111,46m2

ATENÇÃO
INVESTIDOR!

VALOR A VISTA R$

399.000,00

EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com 292,79m². 03 vagas
de garagem privativas cobertas. Ideal para médicos especialistas, clínicas,
laboratórios, dentistas, planos de saúde e áreas afins.

VALOR: R$ 4.900,00
EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 303 - 3º ANDAR, com 72,42m² de área
privativa. Ótimo ponto comercial para escritório médico e odontológico. 3º
Andar, Sol da Manhã.

APROVEITE A OPORTUNIDADE: VALOR

R$ 950,00

