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Prefeito Celso Pozzobom esteve na
obra e disse que a pandemia atrasa,
mas não compromete a construção

AVANÇA A CRIAÇÃO DO PARQUE NA EROSÃO DO ANTIGO POLIESPORTIVO
A construção de um parque para todas as famílias na erosão do antigo poliesportivo, em Umuarama, entrou em mais uma
etapa e aos poucos a área de lazer vai ganhando forma. O prefeito Celso Pozzobom informou nesta semana que o parque terá
pistas de caminhada e ciclismo, espaços para práticas esportivas e até uma área para animais. Veja os detalhes na Página A4

UMUARAMA

Eficiência da gestão municipal sobe
100 posições em avaliação do TCE
O Tribunal de Contas do Paraná divulgou o índice que busca mensurar a qualidade dos gastos municipais, avaliar sua eficácia e
auxiliar no planejamento de políticas públicas, além de oferecer ao cidadão um instrumento de controle social importante. E a cidade de Umuarama subiu 100 posições, passando da 139ª para a 36ª em um ano. Estudo foi feito nos 399 municípios. Página A5
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sobem 75%
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RECURSOS PARA ALTÔNIA - O secretário estadual Márcio Nunes
esteve com o prefeito Gervasone em Altônia onde entregou um
caminhão pipa e liberou R$ 1,6 mi para o novo Lago. Página A5
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APREENSÃO DE DROGA - Após perseguição, a Polícia Militar apreendeu neste sábado
em Umuarama um Corsa com quase 300 quilos de maconha. O carro era roubado.
E o motorista foi preso em flagrante por tráfico. Página A6
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ECONOMIA

Aumento exagerado do dólar
faz disparar dívida de empresas

São Paulo, (Agência Estado) - A disparada do dólar,
que já acumula no ano valorização superior a 45% ante
o real, aumentou em R$ 907 bilhões o total que bancos
e empresas brasileiras terão de desembolsar para fazer
frente a dívidas no exterior, destaca a Agência Estadão.
Ainda que o volume de novos empréstimos em moeda
estrangeira tenha crescido pouco no período, a variação
cambial elevou a quantidade nominal de reais para saldar
os mesmos compromissos. Segundo o Banco Central, a
dívida total em dólar das empresas no Brasil está em US$
482 bilhões - o equivalente hoje a R$ 2,846 trilhões, ante
R$ 1,939 trilhão em janeiro.
Segundo o BC, a situação é complicada para cerca
de 20% das empresas brasileiras que não contam com
instrumentos de proteção à variação de câmbio, chamado
de hedge cambial pelo mercado, o que deixaria esses
empreendimentos totalmente vulneráveis às flutuações
do dólar. Esse dado sobre o hedge é de 2018, mas para
Carlos Antonio Rocca, coordenador do Centro de Estudos
de Mercado de Capitais da Fipe (Cemec-Fipe), essas
empresas não aumentaram de maneira expressiva o
investimento em instrumentos de proteção desde então.
“Esses negócios estão à mercê do dólar”, diz.
Dados da própria Fipe indicam que, em média, as
grandes empresas brasileiras - com capital aberto e
fechado - estão, neste momento, com 57,7% de sua dívida
total em moedas estrangeiras, um aumento superior a
10 pontos porcentuais do início do ano para cá. “Esse
aumento acontece porque o dólar subiu e desequilibrou
a proporção, que antes era minoritária”, afirma Rocca.

Luz amarela

Analistas do mercado financeiro observam com aten-

ção o cenário. Segundo eles, apesar das grandes empresas
hoje protegerem uma parte da dívida com ferramentas
disponíveis no mercado, ainda há aquelas muito expostas.
“Empresas do setor aéreo, algumas importadoras e varejistas ainda investem pouco em hedge”, diz um operador
de mesa de câmbio que pede para não se identificar.
Um exemplo é o da Azul Linhas Aéreas. A empresa
tem uma dívida bruta de R$ 20 bilhões, mas, desse montante, R$ 14 bilhões são referentes ao arrendamento das
aeronaves, portanto em dólar. Em seu último balanço, a
empresa afirma que faz hedge apenas dos custos com
combustível, adquirido em moeda estrangeira. Deixa
com isso 70% de sua dívida flutuando ao sabor dos humores cambiais. Procurada, a Azul informa em nota
que, para minimizar a alta do dólar, negociou uma
postergação do pagamento dos arrendamentos das
aeronaves, mas não informou os novos prazos. “Nesse
cenário, usamos um hedge natural, que é basicamente
aumentar o preço das passagens para compensar a
pressão nos custos por causa da variação cambial”,
afirma, por meio de assessoria de imprensa.
Outras empresas, além da Azul, também têm boa
parte de sua dívida em dólar. Mas, por serem exportadoras, recebem em dólar e, por isso, não se preocupam
com a aquisição de produtos financeiros que travem a
cotação da moeda. É o caso da Suzano, que produz papel
e celulose. As variações cambial e monetária afetaram
negativamente o resultado financeiro da Suzano em R$
12,420 bilhões no primeiro trimestre de 2020, mas isso
tende a ser relativizado pelo investidor. Em torno de
94% da dívida bruta da empresa é calculada em dólar. Ao
mesmo tempo, 83% da sua receita líquida no período foi
gerada no mercado externo.

Desorientação no ministério dificulta
combate à covid-19, dizem especialistas
São Paulo e Rio, (AE) - A desorientação política que
tomou conta do Palácio do Planalto e levou à troca de
dois ministros da Saúde em menos de um mês pode ter
um impacto avassalador na resposta governamental à
epidemia de covid-19 - o maior desafio de saúde pública
já enfrentado pelo Brasil. Especialistas ouvidos pelo
Estadão dizem que a crise revela o despreparo do atual
governo para lidar com a pandemia e pode provocar um
total colapso sanitário no País. Eles temem que o novo
titular da pasta ponha fim ao isolamento social, como
quer Jair Bolsonaro, levando a um vertiginoso aumento
do número de casos e mortes.
“Essa política está matando pessoas”, diz o epidemiologista
Roberto Medronho, coordenador da força-tarefa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) contra a covid-19.
“A mudança (de ministro) é absolutamente inoportuna, inconsequente e inconcebível: jamais poderia acontecer neste
momento, não leva em consideração as consequências letais,
e não tem nenhuma razão lógica”, diz o especialista.
Como não há vacina nem tratamento específico

para a covid-19, as únicas medidas reconhecidamente
eficazes contra o novo coronavírus são o isolamento
social e a lavagem frequente das mãos. As iniciativas
são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e adotadas em todos os países do mundo no enfrentamento da doença - mesmo no Reino Unido e nos
Estados Unidos, onde houve uma resistência inicial dos
respectivos governantes. Ainda não há evidências científicas sólidas da eficácia da cloroquina no tratamento
da covid; o outro grande ponto de disputa de Bolsonaro.
O presidente quer que o ministério recomende o uso da
droga no início da infecção, uma medida que não tem o
respaldo da OMS e não foi aceita por Henrique Mandetta
e Nelson Teich.
Para os especialistas ouvidos pelo Estadão a ambiguidade do discurso governamental foi o maior empecilho
para que houvesse uma adesão mais consistente da
população brasileira às medidas de isolamento e muito
menos apoio para um eventual lockdown nas cidades
mais afetadas.

Existe um limite ao ativismo judicial?
•Por Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

Tem-se debatido continuamente sobre a atuação do Poder Judiciário no cenário nacional. Cada vez mais se tem presenciado o
aumento da interferência de decisões judiciais no cotidiano das
pessoas e da política, com controle sobre atos de nomeações de
ministros de estado, criminalização da homofobia, postergação
de vencimento de impostos em razão da pandemia, e, recentemente, a categorização da COVID19 como doença ocupacional.
O que provocou um debate em todo o território brasileiro
acerca do tema “ativismo judicial”, o que para muitos representa
um remédio para as omissões recorrentes das funções legislativa e executiva do Estado, para outros, gera uma sensação de
ingerência em setores administrativos.
A terminologia “ativismo judicial” é empregada pela doutrina
em vários sentidos e com diferentes aspectos valorativos, mas
que pode ser definido como a função jurisdicional exercida
além dos limites impostos pelo próprio ordenamento jurídico, o
que gerará, neste aspecto, uma carga valorativa negativa. Em
outras palavras, seria a substituição da decisão legislativa ou
administrativa pela decisão judicial, transformando os juízes
em protagonistas do jogo democrático.
Neste mesmo sentido, o professor americano Ronald Dworkin
condena a atitude dos chamados juízes ativista, entendendo ser um
exercício irregular da função jurisdicional, sendo que “o ativista
ignoraria tudo isso para impor a outros poderes do Estado o seu
próprio ponto de vista sobre o que a justiça exige”.
Em sua essência, o Poder Judiciário idealizado por Charles-Louis de Secondant, conhecido por barão de Montesquieu,
funcionaria dentro uma sistemática de separação dos poderes,
onde os juízes seriam apenas “porta-vozes da legalidade”,
de modo que os seus julgamentos deveriam estar em estrita
consonância com as normas criadas pelo legislativo. O objetivo
desse modelo era limitar os julgamentos judiciais a questões
estritamente jurídicas, vedando que os juízes se manifestassem
sobre questões políticas ou morais.
O Poder Judiciário brasileiro oscilou entre decisões consideradas conservadoras e posturas “ativistas”, mas sempre
representou um papel estratégico para sociedade brasileira.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, representando a redemocratização do país, houve um elastecimento
significativo no plano de competências até então não outorgado
por nenhuma outra Carta Constitucional, criando uma série de
mecanismos pelos quais o Judiciário poderia ser instado para
atender aos interesses dos cidadãos.
Concomitante, surgiram alguns receios quanto a tensão entre o
Judiciário e as escolhas realizadas pelo Legislativo e Executivo. O
jurista alemão Dieter Grimm, comentando sobre o chamado “risco
democrático”, na sua obra Constituição e Política, identifica uma

tensão entre direito e política, sendo que este autor defende que a
Constituição não pode estabelecer uma excessiva judicialização da
política, a ponto de suprimir todo o substrato do processo decisório.
É certo que a política tem a função de adaptar os deveres constitucionais às necessidades sociais que são variáveis, o que possibilita
que o direito possa delimitá-la, mas jamais suprimi-la.
Mas afinal, o que se espera do Poder Judiciário?
Quando se fala em segurança jurídica, paz social, estabilidade política, são valores que devem ser preservados e buscados
pelos três Poderes, de forma que haja a efetiva convivência
harmônica. Embora tenhamos presenciado que em boa parte
tenha havido a correção do mau funcionamento do regime democrático, o Poder Judiciário, em algumas situações, tem provocado
uma perigosa tensão em pontos delicados do Estado, quando
não baseados em divergências de entendimentos sem a devida
consolidação. De forma que diante da atual pandemia que hoje
enfrentamos fez que o Judiciário fosse provocado a se manifestar
em demandas atípicas, como julgar a constitucionalidade de
medidas de isolamento, limitações de liberdades individuais
feitas por Decreto, fechamento de comércio local, flexibilização
da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras situações.
Existe uma linha limítrofe entre a legitimidade constitucional
e a ingerência indevida em decisões democráticas. Imagine decisões de ordem técnica, em que a Administração Pública, antes
de proferi-la, realizou estudos científicos através de pessoal
especializado. Nestes momentos, o controle judicial deve ser
feito com a maior responsabilidade e cautela possíveis, visando
resguardar as escolhas técnicas, até que se encontre provas
contundentes de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Neste
sentido, é necessário que a jurisdicialização dos direitos não seja
confundida com o ativismo judicial, pois aquela é a possibilidade
de qualquer cidadão obter uma medida judicial diante de lesão
ou ameaça a um direito, portanto, legítima.
É preciso que fique claro que não se está advogando em
favor da anulação da função judicante dos juízes, uma vez que a
expansão do Poder Judiciário tem sido em boa parte a solução da
desigualdade social. Mas não se pode desviar de sua verdadeira
finalidade, sob pena de gerar uma crise de representatividade,
legitimidade e funcionalidade. Por isso é necessário que o Judiciário preserve as deliberações tomadas no regime democrático,
somente sendo permitido alterá-las quando tiver por finalidade a
preservação da própria democracia e dos direitos fundamentais.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

STF manda oficial de Justiça
comunicar Bolsonaro de ação
sobre impeachment
São Paulo e Brasília, (AE) - O ministro
Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) despachou
comunicado ao Palácio do Planalto nesta
sexta-feira, 15, para
informar o presidente
Jair Bolsonaro do processo em tramitação
na Corte que envolve
um pedido de impeachment apresentado
contra o mandatário
A determinação do
decano também abre
espaço para Bolsonaro se manifestar e
contestar a ação, caso
queira.
O processo foi
apresentado pelos
advogados José Rossini Campos e Thiago
Santos Aguiar com
o objetivo de cobrar,
pela Justiça, que o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
analise um pedido de
afastamento protocolado por eles em
março.
Após receber o
caso, Celso de Mello
pediu a inclusão de
Bolsonaro no processo e “prévias informações” a Maia sobre o
pedido de impeach-

ment questionado.
Em resposta enviada
nesta semana, o presidente da Câmara
pediu a rejeição da
casa ao avaliar que
o afastamento é uma
“solução extrema”
e pontuar que não
há norma legal que
fixe prazo para a
avaliação dos pedidos protocolados no
Congresso.
“O impeachment é
uma solução extrema:
o primeiro juiz das
autoridades eleitas
numa democracia
deve ser sempre o
voto popular. A Presidência da Câmara
dos Deputados, ao
despachar as denúncias contra o chefe do
Poder Executivo, deve
sopesar cuidadosamente os aspectos
jurídicos e político
-institucionais envolvidos. O tempo dessa decisão, contudo,
pela própria natureza
dela, não é objeto de
qualquer norma legal
ou regimental”, frisou
Maia.
A decisão pelo arquivamento ou não da
ação cabe ao relator
do caso, ministro Celso de Mello.

Deputados do Paraná votam
projeto que cria a Força
Estadual de Saúde
Um grupo de profissionais, pesquisadores e especialistas
da área de saúde
para atuar em situações de calamidade
pública, epidemias,
pandemias e catástrofes, dando suporte aos municípios
paranaenses é o que
propõem o projeto
de lei 257/2020 que
será analisado em
primeiro turno de
votação na sessão
remota de segundafeira (18) na Assembleia Legislativa do
Paraná.
A proposta, de
autoria de diversos
deputados, institui
a Força Estadual da
Saúde do Paraná e
será formada mediante cadastro estadual
de colaboradores da
área da saúde sob
supervisão da Secretaria de Estado da
Saúde (SESA).
Os profissionais
que integrarão a
Força de Saúde poderão ser acionados
para atuarem em situações específicas,
“mediante voluntariado ou contrapartida pecuniária a ser
definida pelo Poder
Executivo”.
Poderão atuar na
Força de Saúde servidores ou funcionários de
hospitais sob a gestão
estadual e hospitais universitários estaduais;
servidores ou funcionários da Secretaria
de Estado da Saúde e
entidades vinculadas;
profissionais de saúde
contratados temporariamente por excepcional interesse público;
servidores federais, estaduais ou municipais

vinculados ao Sistema
Único de Saúde; profissionais dos estabelecimentos de saúde
integrados ao Programa
de Apoio aos Hospitais
Públicos e Filantrópicos
do Paraná; voluntários
com formação na área
de saúde e em formação
de cursos superiores
e técnicos na área de
saúde.
Com a Força de
Saúde pretende-se,
segundo a justificativa do projeto de lei,
“a instituição de uma
política pública não só
para o enfrentamento
atual, mas de igual
valia para o futuro,
na medida em que beneficiará e facilitará
a mobilização extra
de profissionais de
saúde cadastrados,
interessados a entregar seus préstimos
para o enfrentamento
da emergência ou da
calamidade pública
em saúde, de forma
que a organização
e resposta do Poder
Público seja quase
que imediata para
mobilizar o acréscimo necessário de
profissionais na medida das necessidades públicas”.
Violência contra
a Mulher
A criação da Campanha Estadual 16
dias de Ativismo pelo
Fim da Violência
contra as Mulheres,
através do projeto
de lei 870/2019 está
na pauta em terceiro
turno de votação, na
forma de uma subemenda substitutiva
geral da Comissão
de Constituição e
Justiça (CCJ).
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Prefeitura faz live para atrair empresas
locais que possam vender ao município
Umuarama - A Prefeitura
de Umuarama realiza, em
conjunto com o Sebrae, na
próxima terça-feira (19) às
15h, uma live nos canais
oficiais do município voltada
ao empresário e ao comércio
local. O tema é o “Programa
Umuarama Compra Mais”,
que será divulgado para
atrair empreendedores locais para as licitações e
esclarecer dúvidas que surgirem entre os participantes.
As perguntas devem ser
feitas nos comentários.
De acordo com o secretário municipal de Administração, Vicente Afonso Gasparini, a Prefeitura compra
quase R$ 1 milhão por dia
útil em média e parte desses
recursos beneficia empresas
de fora por falta de conhecimento ou de interesse das
empresas locais, em atender
ao município. “Queremos
manter esse dinheiro circulando na cidade, estimulando os empreendimentos
locais. Este é o objetivo do
programa”, disse.
Se as empresas locais
participarem dos processos
de compra, o município pode

O PROGRAMA
O programa envolve a Secretaria de Administração e suas diretorias de Licitações e Contratos, Compras e Almoxarifado e Controladoria Interna Geral do Município, em parceria com
o Sebrae e a Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Umuarama (Aciu). Os objetivos
são ampliar a participação de empresas locais
nas licitações, aumentar a circulação de recursos financeiros no município, criar vagas e
fortalecer os empregos e a renda da população.
Além disso, permite mais transparência nos
processos licitatórios, aproxima a Prefeitura
dos fornecedores locais e dá mais agilidade
à prestação de serviços. “Indiretamente, o
Compra Mais auxilia a gestão financeira da
Prefeitura, reforça a liquidez corrente e a
liquidez gera”, completou o secretário Vicente
Gasparini.

alocar na economia local
uma boa parte dos cerca
de R$ 150 milhões destinados ao custeio da máquina
pública. Vicente lembrou
que a Prefeitura é a maior
empresa de Umuarama e a
que mais realiza compras,
desde materiais de limpeza
e higiene, segurança (EPIs e

EPC) e de expediente a produtos alimentícios, soluções
em tecnologia e informação,
serviços de limpeza, pequenas obras de engenharia
e manutenções elétricas,
hidráulicas e de ar-condicionado.
“Para essas demandas
a administração precisa

adquirir os bens e serviços
necessários, seja das empresas locais ou de fora. O ideal
é comprar no município, mas
para isso os empresários
precisam participar mais
dos nossos processos licitatórios”, reforçou o secretário. É neste ponto que entra
o apoio do Sebrae – orientar

os empresários sobre os
procedimentos para vender
à Prefeitura.
O programa já tem o
apoio do Sebrae através de
oficinais e cursos com o detalhamento dos documentos
e processos necessários,
porém, em tempos de pandemia, não tem sido possível
promover treinamentos presenciais. “Por isso decidimos

realizar a live, reforçar os
objetivos do ‘Compra Mais’ e
esclarecer eventuais dúvidas
que os participantes possam apresentar. Contamos
com a audiência dos nossos
empresários e esperamos
promover bons negócios”,
completou Vicente Gasparini. A transmissão será
pelo Facebook e Youtube da
Prefeitura.

MP-PR reforça a importância de se manter o isolamento social
que lutam em defesa da vida
e da saúde das pessoas –, não
podem nos abater a ponto de
abandonarmos a esperança
de que tudo passa e de que
logo, gradativa e cuidadosamente, retornaremos à
normalidade”, comenta o
procurador-geral de Justiça,
Gilberto Giacoia.
Ele acrescenta que “o
cenário atual recomenda
que seja redobrada a ação
de fiscalização à persistência da adoção das medidas
mais seguras à proteção
da vida e da saúde das pessoas, segundo fundamentos sanitários assentados
em evidências e critérios
científicos de domínio das
autoridades da área”.
Respeito às determinações sanitárias
Nesse sentido, o MPPR
tem orientado as Promotorias de Justiça em todo o
estado a promoverem medidas para garantir que, em
todos os municípios, sejam
observadas as determinações
sanitárias estadual e federal
de manutenção da política
de isolamento social como
forma de conter o avanço da
Covid-19. Esse direcionamento se refere especialmente ao
funcionamento do comércio
e dos serviços, indicando-se
que continuem vetadas as
atividades consideradas não
essenciais.
A posição adotada pelo
MPPR desde o final de mar-

ço a partir de nota pública
expedida pela Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral e pelo Centro
de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de
Proteção à Saúde Pública,
bem como por meio de ofício circular expedido pelo
referido Centro de Apoio,
ambas dirigidas a todos os
agentes ministeriais com
atribuição na área da saúde,
foi referendada em nota pública emitida em 13 de abril
pelo Gabinete Integrado de
Acompanhamento à Epidemia do Novo Coronavírus
(Giac-Covid-19) no Estado
do Paraná, órgão criado por
ato da Procuradoria-Geral
da República e integrado
por MPPR, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde.
ESTRATÉGIAS
Além da participação
no Giac-Covid-19, o MPPR
também integra o Grupo de
Focalizadores MPE-Covid19,
colegiado vinculado à Procuradoria-Geral da República
que reúne agentes dos MPs
de todo o país, com um representante de cada estado. Para
definição de estratégias dirigidas em âmbito estadual, o
Ministério Público do Paraná,
por meio do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias
de Justiça de Proteção à Saú-

Médico alerta para os riscos da hipertensão arterial
Os indivíduos com pressão
alta devem ter atenção especial com acompanhamento
de especialistas para reforçar os cuidados necessários
para mantê-la sob controle.
A afirmação é da Sociedade
Brasileira de Hipertensão,
que aproveita o dia 17 de
maio de 2020, Dia Mundial da
Hipertensão Arterial (HA) e o
próprio maio, Mês Mundial da
HA, para alertar as pessoas
sobre o principal fator de
risco para doenças cardiovasculares, responsáveis pelas
principais causas de morte em
nosso país e no mundo, como
o infarto e o derrame cerebral.
Segundo o cardiologista
e vice-presidente da SBH,
Luiz A. Bortolotto, é preciso
acompanhar a pressão arterial
constantemente para evitar
complicações que ocorrem
quando ela fica muito alta.

“Se possuírem aparelhos de
aferição de pressão em suas
casas, façam as medidas regularmente e comuniquem seus
médicos se houver alguma alteração. Intensifiquem a adoção
de hábitos saudáveis de vida,
como diminuir o consumo de
sal, evitar o excesso de álcool, e
manter algum grau de atividade
física, mesmo dentro de suas
casas”.
De acordo com o médico, o
isolamento social e a preocupação com a pandemia da covid-19
podem gerar ansiedade, o que
pode contribuir para o aumento
da pressão arterial. Para tentar
diminuir o estresse a recomendação é a de que o indivíduo
utilize os meios digitais para
conversar com parentes e amigos, leia livros, assista filmes e
utilize técnicas de meditação e
relaxamento, já essas atividades
ajudam a manter a pressão

controlada.
Bortolotto ressaltou que se
a pessoa tem pressão alta e
toma medicação, é importante
não deixar de usar o remédio,
mesmo que seja infectada
pela covid-19, e que consulte
o médico antes de qualquer
mudança. Segundo ele, há
evidências em todo o mundo
de que houve diminuição de
procura de hospitais por
doenças cardiovasculares
por receio e se infectar pelo
coronavírus.
“As pessoas devem ficar
atentas a sinais de alarme para
estas doenças, como dor forte no
peito, falta de ar intensa, perda
de movimentos ou dificuldade
para falar, que podem significar
complicações graves da hipertensão arterial. Nesta situação,
o paciente deve procurar um
serviço de emergência para ser
tratado”, reforçou o médico.

de Pública, mantém contato
com os promotores das sedes
das macrorregiões (Curitiba,
Cascavel, Londrina e Maringá) para discutir estratégias

de atuação. Desde que foi
decretada a pandemia, o
Caop também estabeleceu
uma estrutura permanente
de atendimento para todos

os promotores de Justiça,
com serviço de e-mail, celular,
Hangout e WhatsApp e por
meio físico (para envio de
documentos).

Indústrias contam com
mentoria e subsídios para
otimizar produtividade
Por Sistema Fiep

Investir na capacitação produtiva e tecnológica das empresas é um passo importante
para a retomada da economia.
Para auxiliar o setor industrial
paranaense, o Senai oferece
um novo programa de mentoria que vai capacitar profissionais e aplicar consultorias
especializadas, focadas em
práticas e ferramentas que
potencializam os resultados
da produção, com base nas
metodologias de manufatura
enxuta, ou lean manufacturing.
Além de rápidas para serem
implantadas, as soluções têm
baixo custo e alto impacto
para as empresas.
A iniciativa faz parte do programa Brasil Mais, desenvolvido pelo governo federal em
conjunto com a Associação
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), e conta com
a parceria do Senai e do Sebrae. O investimento é acessível às empresas, e a maior par-

te do programa é subsidiada.
“Todas as empresas possuem
grandes oportunidades de implementar melhorias e o Senai
acredita que a redução de custos e aumento de produtividade fazem parte do conjunto
de respostas que as indústrias
precisam neste momento”,
avalia Felipe Couto, gerente de
Inovação e Produtividade do
Sistema Fiep.
Como funciona
O programa pode ser contratado por indústrias de diversos
segmentos que tenham de 11 a
499 funcionários. Durante dois
meses, são realizadas mentorias e atividades de capacitação
com até três colaboradores. Ao
todo, são 64 horas de aprendizagem e implementação. Existem também módulos de treinamento em que são reunidas
outras empresas, permitindo a
troca de experiências entre os
participantes.
A mentoria lean desenvolvida

pelo Senai contempla:
1) aprendizagem de conceitos
básicos por ensino a distância;
2) aprendizagem coletiva com
teoria e prática, potencializada
por gameficação dos conteúdos;
3) implementação, no chão-de-fábrica, das ferramentas de
melhoria dos processos produtivos aprendidas sob orientação presencial de consultor
especializado na empresa.
Em todo o Brasil, a estimativa
é que 46,8 mil indústrias sejam
impactadas pelo programa –
no Paraná, a meta é atender
até 3 mil empresas. “Quanto
mais produtiva for a indústria,
melhor será sua condição de
concorrer no mercado, principalmente após a pandemia”,
completa Couto.
As inscrições já estão abertas
e podem ser realizadas pelo
site senaipr.org.br/brasilmais.
O primeiro grupo de mentoria
dará início às atividades no dia
1º de junho.

Divulgação

Inicialmente, idosos e
pessoas com doenças pré
-existentes foram apontados
como as vítimas prováveis da
Covid-19 quando o coronavírus começou a se espalhar
pelo mundo. Hoje, sabe-se
que a doença pode debilitar
e até matar pessoas jovens
e saudáveis. Nesta semana,
o número de mortos pela Covid-19 no país provavelmente
chegará a 14 mil.
Todas e cada uma dessas
vidas importam – basta colocar-se no lugar dos familiares
e amigos dessas pessoas. É
o pai ou a mãe de alguém, o
filho ou a filha, o profissional
de saúde que não poderá
mais ajudar seus pacientes,
a avó que cuidava dos netos
para que os filhos pudessem
trabalhar.
Tendo esse quadro como
referência, o Ministério Público do Paraná reforça a
orientação de que ainda não é
o momento de as pessoas deixarem o isolamento – medida
apontada pela Organização
Mundial de Saúde e pela
comunidade científica nacional e internacional como a
mais eficiente para conter a
proliferação do vírus.
“As marcas diariamente
divulgadas da tragédia por
que passamos, deixadas
pela realidade do vertiginoso avanço do contágio e de
suas consequências, a par
de nos fazer solidários à dor
e ao sofrimento de tantas
famílias – reconhecendo o
esforço daquelas e daqueles

Senai oferece soluções para inovar processos e reduzir desperdícios, por meio do programa Brasil Mais
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Parque ambiental em obras no antigo
Poliesportivo recebe mais uma etapa
Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom visitou
nesta semana as obras do
parque ambiental em construção no antigo Complexo
Poliesportivo, que está recebendo mais uma etapa
de preparação do terreno
e combate a erosão. O local
tem recebido um grande
volume de terra para composição dos taludes, que
em seguida recebem grama
para auxiliar na fixação
e evitar o surgimento de
focos erosivos, além de
melhorar gradativamente o
aspecto do ambiente.
A obra completa, que
será realizada em etapas,
terá um custo estimado de
R$ 5 milhões. O parque terá
um pavilhão coberto com
laterais abertas, banheiros
e estrutura para realização
de eventos e um estacionamento com mais de 250
vagas para veículos. “Além
disso, vamos construir duas
pistas, uma para caminhada e outra para ciclismo;
quadras esportivas de futsal, basquete, basquete

Parque caminha para ser mais um cartão postal de Umuarama

3x3, vôlei de quadra, vôlei
de areia e tênis; um amplo
parque infantil e um parque

para animais”, informou
Pozzobom.
Está prevista ainda a

Prefeito Celso Pozzobom visita a obra com frequência

revitalização do prédio
que abrigava as cabines
de imprensa, na época do
estádio, e uma ampla arborização, especialmente
com mudas de ipês – árvore
símbolo do município. Haverá dois acessos para os
visitantes, um pela Avenida
Parigot de Souza (próximo
ao cruzamento com a Rua
José de Ângelo) e outro pela
Rua Capital da Amizade
(final do Jardim Colibri).
“A construção sofreu um
atraso, assim como outras
obras públicas, por conta
da pandemia de coronavírus e também devido a demandas que surgiram nas
nossas estradas rurais, que
ocuparam o maquinário – já
que a obra vem sendo realizada com equipamentos
e equipe da Secretaria de
Serviços Rodoviários do
município”, lembrou o prefeito. “Mas aos poucos estamos recuperando o ritmo e

a intenção é concluir, até o
final do ano, todo o talude,
as pistas e a base para
as demais benfeitorias”,
acrescentou Pozzobom.

O diretor de Obras da
Prefeitura, Nélio Guazzelli,
informou que as quadras e
os parques serão divididos
pelo canal de drenagem,
que terá vegetação natural e passarelas de um
lado para o outro. “Como
o sistema pode precisar de
manutenção futura, não vamos construir aterro neste
ponto e deixar a vegetação
natural se desenvolver. A
ideia é realizar o mínimo de
construções e impermeabilização, com materiais
e grande capacidade de
absorção da água da chuva, e privilegiar cobertura
verde”, explicou.
Nesta semana, máquinas da prefeitura avançaram na construção de
mais uma faixa de taludes
e recuperação de um ponto
atingido pela erosão. “Logo
vamos plantar mais grama
e realizar os serviços preliminares para construção
das pistas de caminhada
e passeio de bicicleta. As
outras benfeitorias serão
implantadas em etapas futuras” completou Guazzelli.

Aos poucos a antiga erosão vai se transformando

Enfermagem é uma profissão para quem gosta de ajudar as pessoas
Umuarama - “Escolhi ser
enfermeira porque desde
muito jovem sentia o desejo de ajudar as pessoas”,
comenta Andreia Coleti de
Oliveira, enfermeira há 22
anos. O Dia Internacional da
Enfermagem – 12 de Maio
– foi celebrado este ano em
meio a uma pandemia viral
sem precedentes na história
da saúde e a experiente profissional fez uma reflexão
sobre o trabalho da enfermagem diante dos novos
desafios e necessidades que
a profissão impõe. “O enfermeiro é aquele profissional
que está sempre na linha de
frente no combate a todas as
doenças e na luta pela vida e
pela saúde”, define Andreia.
A enfermeira ocupa o
cargo de Gerente de Enfermagem e comanda uma
equipe com 131 profissionais, sendo 23 enfermeiros
graduados, 96 técnicos
e 12 auxiliares de enfermagem em Umuarama.
“A equipe de enfermagem

é a espinha dorsal de um
grande hospital como o
nosso. Aqui congregam
profissionais com formação técnica e experiência
e grandes seres humanos,
que trabalham com empatia, amor e dedicação
ao próximo. Tenho muito
orgulho!”, comenta.
A enfermeira Andreia
cursou graduação na Universidade Estadual de
Maringá e se formou em
1996. “Queria fazer um
curso onde eu pudesse
ajudar as pessoas. Desde
muito nova passei a admirar o trabalho dos profissionais de saúde. Senti
esse despertar para os
cuidados com as pessoas
e optei pela enfermagem.
Se fosse hoje, escolheria
de novo”, salientou. Hoje
ela trabalha no Instituto
Nossa Senhora Aparecida,
em Umuarama.
Muita coisa mudou
na profissão desde sua
graduação e a enfermeira

acompanhou essa evolução, através da formação
contínua e do estudo
constante. “Cerca de um
ano depois de me formar
soube de uma vaga para
enfermeira no Hospital Nossa Senhora e me
candidatei. Fiquei muito
feliz ao ser selecionada
e desde então integro
esta valorosa equipe”,
conta. Para ela, o atual
momento e a ameaça do
Coronavírus Covid-19
impõe novos desafios aos
enfermeiros.
Aos que almejam a profissão, a enfermeira dá alguns conselhos: “Estude
muito e acima de tudo cultive o amor pelas pessoas.
Para ingressar nessa carreira é necessário compromisso com a vida de quem
nem sequer conhecemos
e ter capacidade de agir
com profissionalismo e
ao mesmo tempo empatia
pelo ser humano é essencial”, disse.

A enfermeira Andreia Coleti fala dos desafios e prazeres da profissão
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Umuarama salta mais de 100 posições no
Índice de Efetividade da Gestão Municipal

Umuarama - A avaliação de Umuarama
no Índice de Efetividade da Gestão Municipal
(IEGM) apurado pelo
Tribunal de Contas
do Estado (TCE-PR)
nos 399 municípios
paranaenses, melhorou substancialmente
em 2019 – tendo como
base o desempenho
da administração em
2018. No comparativo
com o ano anterior, a
cidade saltou da 139ª
posição para o 36º lugar, conforme os dados divulgados nesta
semana.
O objetivo do IEGM é
mensurar a qualidade
dos gastos municipais,
avaliar sua eficácia
e auxiliar no planejamento de políticas
públicas, além de oferecer ao cidadão um
instrumento de controle social importante. O
levantamento possibilita aos gestores comparar o desempenho
do seu município com
outros similares, o que
contribui para identificar boas práticas e melhorar o desempenho
da administração pública municipal como
um todo.
Para o prefeito Cels o Po z z o b o m , e s t a
evolução comprova a
eficiência do modelo
administrativo implantado a partir de 2017
no município. “Desde
o início do governo temos priorizado a saúde, a educação e a boa

cidades protegidas”,
explicou.
O TCE-PR lançou
um mapa digital que
possibilita a consulta
ao índice dos 399 municípios paranaenses.
Os dados mais atuais
estão no IEGM 2019,
com informações relativas ao ano-base
de 2018, e em breve
será finalizado o IEGM
2020, em apuração
com os dados de 2019.
As notas de Umuarama melhoraram de
63,61 para 76,65, o que
possibilitou evoluir de
B para B+, a classificação mais elevada em
todo o Estado. Apenas
45 cidades estão neste
patamar, enquanto 232
tiveram classificação
B, 108 obtiveram C+ e
14 o índice C.
As avaliações indi-

viduais de Umuarama
foram ‘A’ na Saúde,
‘B+’ em Cidade Protegida e Planejamento e ‘B’ em Educação,
Gestão Fiscal, Meio
Ambiente e Governança em Tecnologia
da Informação. Com
essa ferramenta, o
usuário pode verificar
o índice geral e os
indicadores setoriais
de cada município,
que abrangem estas
sete áreas essenciais
da administração
pública. Conforme o
grau de adequação
aos critérios, os municípios recebem notas
que representam: A
(altamente efetiva),
B+ (muito efetiva),
B (efetiva), C+ (em
fase de adequação)
e C (baixo nível de
adequação).

PLANEJAMENTO

Gestão transparente e eficiente garante bons índices para Umuarama

gestão dos recursos
públicos, entre outros
setores, e com isso
temos melhorado em

praticamente todos os
índices de avaliação.
No IEGM, por exemplo, nossa melhor nota

foi na saúde (A), mas
também fomos muito
bem avaliados em planejamento e no quesito

Pozzobom acrescentou que os avanços
obtidos pela gestão são resultado do planejamento, preparado com muito critério, e das boas
práticas administrativas. “As ações precisam
ser feitas com muita clareza, transparência e
atenção aos anseios da população. Mas a base
de tudo é o planejamento, o estabelecimento de
metas e prazos”, disse. Desta forma, continua
o prefeito, “com o envolvimento da equipe e
o apoio dos nossos representantes políticos,
temos conseguido reestruturar a cidade e
prepará-la para um salto no desenvolvimento
que já está ocorrendo, com atração de novos
empreendimentos, geração de emprego e renda,
expansão da construção civil e o desenvolvimento de importantes áreas sociais como a
saúde, a educação, a assistência social e o desenvolvimento humano”, completou Pozzobom.

Secretário Márcio Nunes entrega Caminhão Pipa e libera R$ 1,6 mi para construção de Lago em Altônia
Altônia - Na manhã de
sexta-feira passada, o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável
e Turismo, Márcio Nunes
esteve no município de
Altônia e foi recepcionado
pelo prefeito Municipal
Claudenir Gervasone, o
presidente da Câmara
Municipal, Pedrinho da
Mata e o vereador Adão
dos Santos, lideranças
em número reduzido por
causa da pandemia COVID
– 19 .

Gervasone agradece
O prefeito Gervasone
agradeceu a presença
do secretário e Deputado Marcio Nunes e pelos
recursos liberados para
Altônia e a entrega do Caminhão Pipa e de 1 Milhão
e 600 Mil Reais do Fundo
de Vale. Prefeito Gervasone agradeceu também
a presença das lideranças
no gabinete para recepcionar o secretário.

Pandemia – COVID -19
no Paraná
O secretário Marcio Nunes falou sobre o momento
em que estamos vivendo e

Marcio Nunes entrega a chave do caminhão ao prefeito Gervasone ao lado de outras lideranças

as medidas que o Governo
do Paraná vem tomando
para enfrentar essa pandemia e incentivo ao povo
paranaense.

Entrega de 1 Caminhão Pipa
O Secretário de Desenvolvimento Sustentável e

Deputado Marcio Nunes
fez a entrega de um Caminhão Pipa com mais de
6 funções para utilizar no
atendimento a população
na área urbana e atender
a produtores rurais que
necessitem de abastecimento de água e demais
serviços, no apoio ao Cor-

po de Bombeiros para
conter pequenos incêndios
e demais atendimentos do
dia a dia do município de
Altônia.

Recursos para o Fundo de Vale
Aconteceu também a
assinatura de convênio

Convênio assinado entre Márcio Nunes e Gervasone garante mais recursos ao município

para a obra Fundo de
Vale no valor de 1 Milhão
e 600 Mil Reais recurso
da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável
e Turismo e Governo do
Paraná que comtempla
lago, pista de caminhada,
quiosques, ATI, Parque

Infantil e outros itens. O
Lago será localizado no
fundo do Jardim Planalto
2 com autorização da família proprietária do local
que tem o fundo de vale.
Assessoria de Comunicação – P.M.A – Claudemir
Caetano

TCE lança hotsite para orientar gestores públicos do Paraná durante a pandemia
O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná lançou,
nesta semana que passou,
o hotsite Info TCE-PR: Coronavírus. A ferramenta
representa uma evolução
da página especial que
havia sido disponibilizada
no portal da Corte em abril,
apresentando, em boa parte, o mesmo conteúdo, mas
de uma forma muito mais

acessível e didática.
O objetivo principal do
hotsite é orientar gestores
e servidores públicos paranaenses a cumprir a lei
e possibilitar a tomada de
ações rápidas e eficientes
no combate à pandemia
da Covid-19 no Estado.
Seu conteúdo é atualizado
constantemente pelo grupo
técnico do Tribunal en-

carregado de atender as
demandas dos jurisdicionados.

Informações
Na área Medidas do
TCE, são apresentados
todos os atos internos e externos tomados pelo órgão
de controle para conter a
propagação da doença causada pelo novo coronavírus,

como a implementação
do trabalho remoto e das
sessões virtuais, além da
prorrogação de prazos e da
realização de ações sociais.
Já em Perguntas Frequentes, é possível ter acesso a respostas sobre as
dúvidas mais comumente
apresentadas pelos jurisdicionados da corte neste
momento, como, por exem-

plo, questões envolvendo
licitações e contratos, atos
de pessoal, gestão fiscal e
transparência pública. Por
sua vez, a seção Legislação
coloca à disposição do usuário normas legais, notas
técnicas, textos jurídicos
e outros documentos com
informações relacionadas
ao combate à pandemia.
Finalmente, o hotsite

apresenta uma relação de
todos os municípios que
tiveram o Estado de Calamidade reconhecido pela
Assembleia Legislativa do
Paraná, além dos meios disponibilizados pelo TCE-PR
para que tanto o cidadão
quanto o jurisdicionado
possam entrar em contato
com o Tribunal no período
atual.
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A droga estava no porta-malas de um Classic e após contabilizada deu quase 300 kg

Na residência os policiais encontraram um revólver e munições

ITRÁFICO DE DROGAS

Após perseguição, PM apreende quase
300 kg de maconha em Umuarama
Umuarama – A Polícia
Militar apreendeu 291,95
quilos de maconha e um
revólver e munições, na
manhã deste sábado (16),
no Parque Industrial de
Umuarama, após uma perseguição que começou em
Perobal. A droga estava no
porta-malas de um Chevrolet Classic e o condutor, B.S.,
de 23 anos, foi preso em
flagrante acusado de tráfico de drogas. O veículo foi
furtado em Londrina no ano
passado no estacionamento
de um supermercado.
Segundo o tenente
Mikael Torres, uma denúncia feita ainda na sextafeira (15) informava sobre
a chegada da droga na
Capital da Amizade e que o
destino final seria uma residência no Jardim Imperial.
A droga saiu de Palotina.
MONITORAMENTO
“Passamos a monitorar
a rodovia com equipes des-

de ontem a noite e agora
pela manhã, uma viatura
visualizou o Classic na PR323, em Perobal, e realizou
o acompanhamento até a
entrada de Umuarama.
O condutor tentou fugir,
seguindo sentido a Mariluz,
mas acabou entrando no
Parque Industrial e acessou
uma estrada de terra próximo a antiga Naga”, contou o
militar. O suspeito abandonou o carro e tentou fugir a
pé em meio a matagal, mas
acabou capturado.
ESCOLTA
Também durante a ação,
um outro homem chegou a
ser abordado, qualificado e
liberado após a polícia não
encontrar irregularidades.
“Tínhamos a informação
de que o suspeito estaria
inclusive com escolta. Fizemos a abordagem e a
qualificação da pessoa”,
afirmou o tenente Mikael.
Ainda segundo o militar,

existe a suspeita do envolvimento de outras pessoas
para trazer a droga até
Umuarama e a distribuição
posterior.
RESIDÊNCIA
Ainda segundo o comandante da Rotam, como
havia a informação de que
a droga seria levada até a
residência do suspeito, os
policiais realizaram agora
pela manhã uma vistoria
no imóvel, que contou com o
auxílio da equipe do Canil,
onde foi encontrado um
revólver e munições, além
de uma pequena porção de
maconha. A arma estava
com a numeração raspada.
“A moradora informou que
a droga seria para consumo
pessoal do suspeito”, relatou o tenente.
Segundo o apurado pelo
jornal Umuarama Ilustrado
com vizinhos, o casal mora
no imóvel há menos de
um mês e teria vindo de

A vistoria no imóvel ocorreu com o auxílio do cão farejador da PM. Destino da droga seria
casa de suspeito

Perobal. A droga, o carro e
o suspeito foram entregues
na delegacia da Polícia Civil
de Umuarama.

Morador de Umuarama morre durante assalto no interior paulista
Umuarama – O morador de Umuarama Fabiano
Aparecido de Oliveira foi
morto durante uma tentativa de assalto ocorrida na
rodovia Castelllo Branco,
no interior paulista. O
veículo em que a vítima
era passageira foi encontrado abandonado em uma
estrada vicinal em Santa
Cruz do Rio Pardo (SP)
na manhã desta sextafeira (15). O motorista do
veículo também foi baleado, mas sobreviveu. No
latrocínio os criminosos
levaram celulares e outros
pertences das vítimas.
Oliveira morava no Parque
Industrial, na Capital da
Amizade.
SOBREVIVENTE
Segundo informações

do site Portal da Cidade de
Jacarezinho, no Norte do
Paraná, o delegado da Polícia Civil Renato Caldeira
Mardegan, a polícia foi
acionada após a vítima sobrevivente, que teria sido
colocada no porta-malas
do carro, conseguir sair
e pedir ajuda na rodovia.
“Quando chegamos
nesse local onde o carro
foi abandonado, encontramos um indivíduo já sem
vida e o outro homem ferido. Ele nos contou que os
dois foram abordados por
criminosos na rodovia e
obrigados a parar o carro.
Um dos criminosos atirou
no braço do motorista,
esse tiro acabou atingindo também o passageiro,
mas ele não resistiu ao
ferimento”, explica.

Estado do Paraná

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas
Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente
notificação.
Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115 , §3° inciso II da lei acima
informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola.
Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pela limpeza de cada
lote.
Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o
criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido
efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la.
Pérola, em 14 de maio de 2020.

Fabiano Aparecido de Oliveira faleceu após ser ferido durante um assalto na rodovia Castello Branco, em São Paulo
(foto arquivo pessoal)

LATROCÍNIO
Ainda segundo o delegado, os criminosos fugiram
em outro carro levando os
celulares das vítimas. A
motivação do crime ainda é

investigada pela Polícia Civil
que ainda vai ouvir o depoimento formal do motorista
que sobreviveu.
Com informações do site
Portal Cidade de Jacarezinho

Carreta carregada com contrabando é apreendida em Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Oeste – Uma
carreta carregada com cerca
de 600 caixas de cigarros
contrabandeados do Paraguai
foi apreendida na noite desta
sexta-feira (15) no pátio de
um posto de combustível as
margens da PR-323, em Cruzeiro do Oeste, a 30 km de
Umuarama, segundo a Polícia
Militar.
Segundo a PM, durante
patrulhamento, uma equipe
da Rotam abordou um homem junto a borracharia do
posto, após perceber a carreta
com um dos pneus dianteiros
danificados. Em conversa, o
homem contou que seguia para
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A carga de cigarros tinha como destino Londrina, no Norte
do Estado (foto divulgação PM)

Londrina, onde entregaria a
carga, mas não soube dizer no
primeiro momento o que transportava. De acordo com a PM,
foi realizada busca pessoal
onde os policiais encontraram
em seu bolso a quantia de R$
3.719 em dinheiro. Quando os
policiais disseram que iriam
verificar a carga, o condutor
mudou de ideia e confirmou
que levava cigarro e que receberia R$ 1
800 pelo transporte.
O homem foi detido em
flagrante e encaminhado para
a delegacia da Polícia Federal
em Guaíra, juntamente com a
carga.

HELIO SONI PITTA
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 294
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454610
PEDRO FERNANDES
RUA DO GIRASSOL, 261
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453530
JOÃO FERNANDES RESENDE JUNIOR
RUA DAS ORQUIDEAS, 887
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454210
COOPERATIVA HABITACIONAL PEROLENSE
RUA MADRIGAL, 411
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454160
PAULO DE OLIVEIRA SOUZA
RUA PIONEIRO WALDEMAR PEDRO DO CARMO, 4350
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453950
MARCILIO TOMAS NASCIMBENI
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 441
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 451780
EVERTON AMADOR LIMA
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 667
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 451440
MARIA DO CARMO GOMES ZIRONDI
RUA MADRIGAL, 313
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454420
VALENTIM FRANCISCO MORGADO
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 530
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454100
JOVELITA PEREIRA RODRIGUES
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 327
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 452860
GEOVANI VAROLLI PARRO
RUA DO GIRASSOL, 240
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453820
PATRICIA CRISTINA DE SOUZA
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 275
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453720
DENIS MARCOS FACCI SA
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 245
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453750
JOSE GONÇALVES MENDES
RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 78
BAIRRO: JARDIM PARIS
INSC: 728450
OKADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 593
BAIRRO: JARDIM CRISTAL
INSC: 459700
BORGES LOTEAMENTOS
RUA ROZANIA LOPES DO AMARAL, 440
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC: 697150

ANTONIO DETONI
RUA ROZANIA LOPES DO AMARAL, 428
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC: 697250
MARGARETE PEREIRA DE CARVALHO
RUA ROZANIA LOPES DO AMARAL, 423
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC: 698150
LINDINALVA ROMUALDO BERNARDO
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 301
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 732400
MARCIO DONIZETE WISBOWSKI
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 402
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 730700
ADRIANO CAMPOLINO BIANCATTO
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 365
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 731900
ESPOLIO DE JOSE PEDRO DE CARVALHO
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 368
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 731000
SEBASTIÃO JOSE DIAS
RUA JOÃO CATOSSO, 321
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 718900
SEBASTIÃO JOSE DIAS
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 540
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 718400
MATIAS GONSALES SOARES
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 570
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 722000
ROSANA GARCIA TOFOLI
RUA NILO PEÇANHA, 61
BAIRRO: CENTRO
INSC: 65930
ROSANA GARCIA TOFOLI
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 226
BAIRRO: CENTRO
INSC: 66100

RICARDO CALIANI SCALCO
RUA AFRÂNIO PEIXOTO
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454700
MARCIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTRA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 392
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 452560
JOÃO PAULO CAETANO DE BRITO
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 393
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 452320
COOPERATIVA HABITACIONAL PEROLENSE
RUA MADRIGAL, 441
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454130
JULIANA REGINA JUNGES
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 861
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454040
JOAQUIM DA SILVA PRADO
RUA DOS IPÊS, 801
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 451820
RENATO SANTELLE QUINAGLIA
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 747
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 451310
JULIANE DE OLIVEIRA CARREIRO
RUA MADRIGAL, 293
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454440
LUIZ CARLOS RINALDINI
RUA DAS HORTENSIAS, 695
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453050
FABIANO PEREIRA
RUA DO GIRASSOL, 241
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453550
COOPERATIVA HABITACIONAL PEROLENSE
RUA DO GIRASSOL, 250
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453830
IVAN ASSIS DE OLIVEIRA
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 265
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC:453730
RAQUEL CARVALHO FERNANDES
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 235
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453760
DIRGE MEDEIROS LOPES
RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 33
BAIRRO: JARDIM PARIS
INSC: 725100
DELMIRA ALVES PEREIRA DOS SANTOS
RUA PAULINO BUENO, 93
BAIRRO: JARDIM PARIS 2
INSC: 803200
LINDALVA ROMUALDO BERNARDO
RUA ROZANIA DO AMARAL, 434
BAIRRO: JARDIM IPÊ
Estado do Paraná
INSC: 697200

COOPERATIVA HABITACIONAL PEROLENSE
RUA DO GIRASSOL, 291
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453500
VALENTIM JOSE FERRO
RUA DAS ORQUIDEAS, 693
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 452540
ELIZANDRA CARBONE MARQUES
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 402
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454260
PAULO FRANCISCO MORGADO
RUA MADRIGAL, 431
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454140
COOPERATIVA HABITACIONAL PEROLENSE
RUA AFRANIO PEIXOTO, 524
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454050
VALDEIR MARQUES DAS NEVES
RUA JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO, 740
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 452160
DAIANE BATISTA DE PAIVA
RUA DAS ORQUIDEAS, 888
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 454360
OSSIMAR AÁRECIDO BERGONZINI
RUA DAS ORQUIDEAS, 734
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453170
COOPERATIVA HABITACIONAL PEROLENSE
AV. PRESIDENTE VARGAS, 186
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453460
ROSANA MARTINELLI MINAS
RUA DO GIRASSOL, 231
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453560
JOSE LUCAS MARTINS MIORIM E OUTROS
RUA DO GIRASSOL, 280
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453860
EDILEUZA ALVES DE LIMA
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 255
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453740
GUILHERME SANDRO CATELI DE CARVALHO
RUA AFRÂNIO PEIXOTO, 225
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 2
INSC: 453780
EDINELSON LOPES DIAS
RUA ALBERTO ZANOM, 110
BAIRRO: JARDIM CRISTAL
INSC: 457560
JOEL WENCESLAU MARQUES
RUA PIONEIRO WALDEMAR PEDRO DO CARMO,4960
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC: 697100
MARIA ROMUALDO BERNARDO
RUA ROZANIA LOPES DO AMARAL
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC:697300

BORGES LOTEAMENTOS LTDA
RUA ROZANIA LOPES DO AMARAL, 398
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC: 697500
ELISANGELA MANZOLI CARVALHO MACKERT
RUA ADEVAIR XIMENES AMORIM, 471
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC: 699250
ESPOLIO DE JOSE PEDRO DE CARVALHO
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 330
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 731300
ALVARO POLITINE
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 386
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 730850
ESPOLIO DE JOSE PEDRO DE CARVALHO
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 345
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 732050
SEBASTIÃO JOSE DIAS
RUA JOÃO CATOSSO, 540
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 724200
HERALDO SANTOS DE OLIVEIRA
RUA JOÃO CATOSSO, 532
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 724300
SEBASTIÃO JOSE DIAS
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 550
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 718500
ARISTIDES MARQUES MARTOS E OUTRA
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 580
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 722100
ROSANA GARCIA TOFOLI
RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 240
BAIRRO: CENTRO
INSC: 66200
ROSANA GARCIA TOFOLI
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 248
BAIRRO: CENTRO
INSC: 66300

VALDEVINO FERNANDES LEAL
RUA ROZANIA LOPES DO AMARAL, 382
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC: 697650
MARCIO JOSE RIBEIRO
RUA BEIJA-FLOR, 488
BAIRRO: JARDIM IPÊ
INSC: 700850
GENESIS SATURNINO DA SILVA
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 302
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC:731400
LOANDA APARECIDA SCHERER DE CARVALHO
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 371
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 731850
DERIK NUNES PINTO
RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO, 327
BAIRRO: JARDIM IPÊ 2
INSC: 732200
SEBASTIÃO JOSE DIAS
RUA JOÃO CATOSSO, 524
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 724400
SEBASTIÃO JOSE DIAS
RUA JOÃO CATOSSO, 313
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 739000
ANTONIO FLAVIO DE LIMA COSTA
RUA JOÃO CATOSSO, 329
BAIRRO: JARDIM PORTAL DOURADO
INSC: 718800
ROSANA GARCIA TOFOLI
RUA NILO PEÇANHA, 55
BAIRRO: CENTRO
INSC: 65950
ROSANA GARCIA TOFOLI
RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 232
BAIRRO: CENTRO
INSC: 66150
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Ano que vem

Angélica deveria ter estreado o seu novo programa
em abril, mas agora a atração foi transferida para o ano
que vem. O “Simples Assim” será mostrado nas tardes de
sábado.

Igual ao pai

Patrícia Abravanel tem um gênio forte e que não se deixa dobrar facilmente. Ela é filha de Sílvio Santos e quem
conhece um pouco o dia a dia do empresário, sabe que ela
tem em quem se espelhar.

Futuro

Hoje

Logo depois do “Jornal da Globo” volta ao ar o programa “Conversa Com Bial” tendo como convidada a
jornalista Glória Maria. Os dois trocam impressões
sobre o momento atual e relembram as tantas histórias
envolvendo os 10 anos em que dividiram a bancada do
“Fantástico”. Glória, que se recupera de uma cirurgia,
concede uma grande entrevista sobre o assunto pela
primeira vez na TV aberta.

Peladões

A Band estreia hoje, às 22h45, o aclamado reality show “Largados e Pelados”, uma produção exibida pelo canal Discovery.
A cada episódio, uma dupla de sobreviventes (um homem e
uma mulher), são deixados nus na selva para sobreviver por
21 dias, podendo desistir a qualquer momento. Os dois são
sempre desconhecidos, apresentados um ao outro quando já
estão nus, no próprio local onde serão testadas suas habilidades
para sobrevivência. Consigo, eles não levam absolutamente
nada além de seus conhecimentos prévios e um item pessoal,
em geral um adorno ou amuleto. Em cada episódio semanal,
a série narra a aventura de sobrevivência de um dos casais
compostos por pessoas com as mais distintas experiências
profissionais e culturais: de dublês do cinema a professores de
técnicas de sobrevivência, de especialistas em caça primitiva a
naturalistas, todos eles precisarão driblar o constrangimento
inicial e aprender a usar um estranho como seu único aliado
em meio aos perigos da natureza. Eles estão em um país que
desconhecem e foram deixados sem comida, sem água e sem
abrigo. Serão necessários nervos, músculos e muita concentração para suportar as condições que não poderiam ser mais
adversas: frio, tempestades, animais selvagens, ferimentos e
muita pressão psicológica quando as vulnerabilidades e medos
são expostos. Diante de todos os desafios que eles terão pela
frente, a vergonha de estar despido em frente às câmeras logo
assume um papel irrelevante.

Gosta do violão

Tudo indica que o pequeno
Otto, filho de Junior Lima e
Mônica Benini vai seguir a
carreira musical. O menino já
demonstrou que adora o violão
do pai. Tanto que o irmão de
Sandy dia desses publicou
uma foto na qual o filho aparece carregando o instrumento.

Realista

Quem convive com Alice
Wegmann conta que a atriz
é bem pé no chão quando o
assunto é o seu trabalho e a
consequente exposição na mídia
e não se deixa seduzir pela fama.

Opinião importante

O premiado diretor Steven Spielberg declarou que
uma mulher deveria ser
Indiana Jones no cinema.
Ele chegou até dizer a personagem poderia se chamar
Joan. É esperar e conferir.
Tudo isso somente para
quando a pandemia passar.

Bem avaliada

Sabrina Sato é muito querida no meio artístico. Em uma
entrevista, a apresentadora
declarou que em sua vida não
há espaço para mágoas, que
não se importa com críticas
negativas a seu respeito e
que se relaciona muitíssimo
bem com seus ex-namorados.
Atualmente, ela é casada com
Duda Nagle e ambos são pais
da pequena Zoe.

Vanessa Giácomo segue em isolamento social
junto com sua família, mas
também se prepara para o
retorno às gravações de “As
Filhas de Eva”, na qual contracena com Renata Sorrah
e Giovanna Antonelli. Por
enquanto, a Globo ainda não
definiu quando acontecerá
a retomada dos trabalhos
em seus estúdios.

Quietinha

Carol Dias, mulher do exjogador Kaká, disse que parou
com os exercícios físicos logo
nos primeiros meses de gravidez porque teve sangramento.
Por precaução, ela decidiu
desacelerar a sua rotina. “Primeira gravidez a gente fica
sempre mais preocupada.
Fiquei com medo de fazer alguma coisa e depois me sentir
culpada”, resumiu Carol Dias.

1) O ator Klebber Toledo nasceu em Bom
Jesus dos Perdões, em
14 de junho de 1986.
Esta cidade fica em
qual Estado do Brasil?
a) Rio de Janeiro
b) Espírito Santo
c) São Paulo
d) Paraná
2) Em qual dessas
produções, o ator
Leonardo Medeiros viveu o Ramón?
a) “Poder Paralelo”
b) “Tempos Modernos”
c) “Pérola Negra”
d) “Vende-se um Véu de Noiva”
3) O “Detonauta” Tico Santa Cruz foi um dos polêmicos participantes de qual desses reality?
a) “O Buzão da Band”
b) “Ídolos”
c) “BBB”
d) “A Fazenda”
4) Qual desses atores fez par romântico com Camila
Pitanga em “Cama de Gato”?
a) Ângelo Antônio
b) Marcos Palmeira
c) Mateus Solano
d) Thiago Lacerda
5) Qual dessas atrizes foi a protagonista da novela
“Bela, A Feia”, que foi exibida pela Record?
a) Sílvia Pfifer
b) Gisele Policarpo
c) Gisele Itié
d) Gisele Fróes
(Respostas: 1-c / 2-b / 3-c / 4-b / 5-c)

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45,
na Globo

Roney e Josefina passam a noite juntos. Keyla
toma mais um comprimido, sem que ninguém perceba. Lica não gosta de ver que Marta e Luís estão
se entendendo. Clara chega com Edgar à festa, e
Lica fica chateada. Tato se impressiona com o desempenho de Keyla na pista de dança. Fio tenta
beijar Ellen na frente de Jota. Benê se insinua para
Guto. Tina se incomoda com a postura de Anderson.
Lica não gosta de ver MB beijando Samantha. Keyla se sente mal e acaba desmaiando no banheiro.

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo

Dom Pedro culpa Avilez pela morte do filho. Thomas
flagra Anna e Joaquim conversando. Piatã vai com
Jacira até a gruta de Ferdinando. Elvira faz um feitiço
para Licurgo se apaixonar novamente por Germana.
Ferdinando e Piatã se reencontram. Cecília conta
para Diara que está namorando Libério às escondidas. Francisco percebe o envolvimento de Domitila
ao ouvi-la falar de Dom Pedro. Peter visita Amália.
Sebastião avisa a Jacinto que Thomas quer falar com
ele. Dom Pedro invade o quartel de Avilez. Joaquim
vê Thomas conversando com Jacinto e descobre que
o capataz foi o homem que atentou contra Dom Pedro.

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo

Arthur propõe a Carolina que eles aguardem o
final do concurso para falar sobre a possível gravidez
da jornalista. Eliza se preocupa em não atender às
expectativas de Gilda. Eliza termina seu relacionamento com Jonatas. Arthur avisa a Cida e a Severino
que não quer mais Jonatas em sua casa. Carolina
confessa a Pietro que continuará tentando engravidar
de Arthur. Leila acredita que haja um informante na
revista Totalmente Demais. Jonatas consegue entrar
no prédio de Arthur sem que Severino perceba. Cida
esconde Jonatas de Arthur, mas Eliza vê o rapaz.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Após contar seu segredo, Glória teme que Roger
não a perdoe. Claudia e Durval continuam discutindo.
Lindomar perde a letra de uma música que compôs e
fica desesperado. Bento fica empolgado com a ideia
de Cassio ser seu verdadeiro pai. Nadine começa a
suspeitar de Violeta e a confronta. Fernanda sugere
uma ideia para o negócio de Afonso. Vini conta para
Jeff que flagrou Mosquito dando em cima de Brenda.
Pressionado com o jeito de Gabi, Luca decide se afastar
da menina. Cassio vai buscar Bento na escola. Débora
vai até a casa de Luisa para fazer uma revelação.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo

Tereza Cristina pede socorro à polícia quando Marcela desmaia. Guaracy gosta de saber que Griselda
se incomodou com sua amizade com Esther. Tereza
Cristina se desespera ao constatar que Marcela ainda está viva. Os paramédicos trabalham para salvar
Marcela. Griselda contrata Beatriz. Letícia conta
para Vilma que gostou de ficar com Juan Guilherme.
Antenor mente para Griselda para comprar um carro.
Teodora procura Wallace. Marcela acorda no hospital.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Arthur comemora a volta de Joaquim, Júlia e Felipe na gravadora. Benjamin não gosta de saber que
está fora da banda C1R. Arthur propõe que Benjamin
e Joaquim toquem, assim quem se sair melhor, fica
com a vaga na banda. Joaquim descobre que quem
está na banda é a verdadeira Isabela. Mateus e Dóris
fazem um bazar no Vilarejo para arrecadar fundos
para comprar o cavalo Dourado. A polícia vai até a
mansão de Regina e diz que está investigando o fato
dela ter sequestrado a própria filha. Isabela finge para
a polícia que está tudo bem.

Este será um dos mais agradáveis
períodos para você. Tudo indica que
as suas qualidades serão reconhecidas. Permita-se viver plenamente
estes bons momentos.

Um reencontro com o passado poderá
mudar muito sua vida. Talvez seja esta
a chance de perdoar velhas mágoas.
Favorecido o relacionamento com
a família.

Momento ideal para refletir sobre o
que espera realmente da vida. Ficar
neste marasmo é que não dá. Não
tenha medo de enfrentar os desafios
e se prepare para colher bons frutos.

Favorecido às atividades ligadas ao
intelecto e sensibilidade. Este é o
momento de dizer o que realmente
pensa se quiser ter o seu talento reconhecido, principalmente no trabalho.

Livre-se de todos os preconceitos
do passado. Não cultive velhos ressentimentos. Se estiver só, existem
grandes chances de encontrar o seu
par e de dar uma injeção de ânimo na
pessoa amada.

O período favorece os ganhos de
dinheiro e investimentos. Não deixe
que a vaidade domine os seus pensamentos. Harmonia com a pessoa
amada e com familiares.

Procure usar de sinceridade para com
a pessoa amada. Seja paciente e cauteloso no tratamento com estranhos.
Bom para os assuntos relacionados
com o trabalho.

Bom para colocar velhos projetos em
execução. Período pouco favorável
para mudar de emprego e procurar
outras áreas de atuação profissional.
Harmonia com os amigos.

Está na hora de por os pés no chão e
avaliar a maneira como vem atuando
no terreno profissional. Seja honesto
consigo mesmo e tenha coragem
para mudar.

Reflita sobre tudo o que tem acontecido em sua vida. Saiba separar o que
vale a pena e não tenha medo das
mudanças. Descubra qual é a fonte
de suas angústias.

Criatividade é a sua palavra-chave
neste período. Seja cauteloso em seu
relacionamento amoroso e valorize os
seus sentimentos. Saúde excelente; o
período favorece o descanso.

Não cultive o rancor ou o pessimismo.
Lembre-se de que os problemas
nunca são maiores do que a sua
capacidade para resolvê-los. Siga
sempre em frente.

A8
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IPOR R$ 600,00

Sem futebol, árbitros recorrem a
auxílio emergencial do governo federal
São Paulo, (Agência Estado) - Longe do apito, dos
cartões e das partidas de
futebol, o árbitro potiguar
Diêgo Leonardo Santana,
de 29 anos, tem uma preocupação bem delicada desde
que a pandemia do novo
coronavírus paralisou o
calendário de competições.
Assim como ele, muitos
outros árbitros que dependem exclusivamente da
remuneração pelo trabalho
em partidas profissionais
deixaram de ganhar dinheiro e precisaram recorrer ao
auxílio emergencial de R$
600 do governo federal para
poder bancar as próprias
despesas.
A profissão de árbitro
de futebol não é regulamentada no País, mas muitos
brasileiros dependem só
desse trabalho para sobreviver. Segundo a Associação
Nacional dos Árbitros de
Futebol (Anaf), existem
no país cerca de 10 mil
habilitados para apitar. A
própria Anaf, federações
estaduais e sindicatos de
árbitros consultados pela
reportagem estimam que
pelo menos 5 mil árbitros
não exerçam regularmente
outra atividade remunerada
fora do futebol.
No Campeonato Potiguar,
onde Diêgo Santana atua,
o árbitro costuma receber
cerca de R$ 1,3 mil por jogo.
A remuneração é variável de
acordo com a competição e
pode chegar até mesmo a
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mais de R$ 4 mil em partidas do Campeonato Brasileiro. “Só 15 árbitros do
Brasil conseguem receber
uma média de R$ 25 mil por
mês. Já uns 60% do total
ganha até R$ 2 mil por jogo
apitado”, disse o presidente
da Anaf, Salmo Valentim.
No caso de Diêgo Santana, o auxílio de R$ 600 recebido do governo amenizou
ainda o problema de não
conseguir alunos para as
aulas como personal trainer
durante a pandemia. “Eu
consegui remanejar algumas
contas. Tenho um filho de 3
anos e negociei a mensalidade da escola. Estava quitando as prestações de uma
moto, mas tive de congelar o
pagamento”, contou.
Árbitro do quadro da CBF,
o pernambucano Gleydson
Leite, de 43 anos, foi outro
a ter recorrido ao auxílio
do governo. Ele chegou até
apitar uma partida com
os portões fechados pouco
antes da paralisação pela
pandemia, mas não ficou à
vontade. “Pela primeira vez
em 18 anos de carreira eu
entrei em campo e não tinha
ninguém para me xingar.
O futebol faz muita falta,
porque eu gosto de estar em
campo. A parte financeira
ficou complicada com essa
pandemia”, afirmou.
Outro pernambucano,
Tiago Nascimento, de 38,
passou dificuldades antes
de conseguir receber o auxílio do governo federal.
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“Minha reserva financeira
acabou logo, porque eu vivo
de arbitragem e não tenho
emprego formal. Eu contei a
ajuda de alguns familiares”,
contou. No ano passado ele
atuou em mais de 20 jogos,
principalmente nas Séries C
e D do Brasileiro.
A ausência de jogos levou
várias entidades ligadas ao
futebol a organizarem doações na pandemia. A CBF
repassou R$ 1,8 milhões
para a Anaf distribuir entre
mais de 4 mil árbitros federados. Em Estados como
Amazonas, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Ceará
e Alagoas as federações
e sindicatos realizaram
ajudas variadas, desde o
adiantamento de taxas a até
doações de cestas básicas.
O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol,
Paulo Sílvio, explicou que
dos 130 árbitros do Estado,
86 estavam em situação
delicada e sem fonte de
renda. “Nós fizemos transferências com o valor mínimo
de R$ 200. Ao todo vamos
distribuir R$ 28 mil. O problema da pandemia é que
os juízes não conseguem
trabalhar nem mesmo em
ligas amadoras e na várzea,
que ajudam a completar o
orçamento deles”, afirmou.
Morador de Fortaleza,
Wesley Pacheco, de 26 anos,
foi outro árbitro a ter recorrido ao auxílio do governo
federal.

I

D

A

NOTÍCIAS DA

D

E

PARTE FÍSICA
O dinheiro não é o único problema dos árbitros com a paralisação
pela pandemia. A falta de prática e a
necessidade de manter a forma física causam preocupação. Por isso, as
federações e a CBF têm produzido
um guia de exercícios para ser feitos
em casa. Outra parte do conteúdo
se trata de vídeos e exercícios práticos, em que os árbitros precisam
analisar e tomar decisões sobre
situações de jogo e a aplicação da
regra. “Quando o calendário voltar,
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vamos sentir a dificuldade como
se fosse o primeiro jogo do ano.
Fisicamente vamos ter de recuperar
o ritmo”, explicou o árbitro pernambucano Tiago Nascimento. Treinos
funcionais e alongamentos têm sido
a maior ferramenta para manter a
atividade neste período. Em Natal, o
árbitro Carlos Alberto de Berto, de
33 anos, arrumou um jeito diferente
de se manter na ativa. Porteiro de
um condomínio, ele abriu mão do
transporte público.
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UNIPAR

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Unipar seleciona estudantes
para projetos de pesquisa
Sob orientação de professores, alunos terão a oportunidade de entrar para
o mundo da iniciação científica e desenvolver habilidades e competências,
com os mesmos critérios dos cursos de graduação presencial

J

unto com o ensino e a extensão,
a pesquisa integra o tripé que
dá a uma instituição de ensino
superior o título de universidade.
Atuando nela, o estudante tem a
oportunidade de adquirir e ajudar
a produzir novos conhecimentos,
participando de projetos que o
insere no mundo da iniciação
científica.
“Durante a pesquisa, o aluno
terá a chance de desenvolver
ainda mais suas habilidades de
formulação de hipóteses, escrita
científica e integração do saber nas
diferentes áreas de conhecimento”,
pontua a professora Daniela Dib,
pesquisadora da Unipar.

Na Universidade Paranaense, os
investimentos são expressivos e
constantes nesta área. A Instituição
desenvolve, anualmente, cerca de
200 projetos de pesquisa, todos
coordenados por professores
conceituados e preocupados com
a busca de solução para problemas
enfrentados pela sociedade.

O aluno que participa tem
a chance de agregar valor ao
currículo acadêmico, pois um
projeto de pesquisa faz grande
diferença na vida dele: não só no
contexto universitário, mas também
no momento em que vai para o
mercado de trabalho, com muito
mais aprendizado no currículo.
Na Unipar, as oportunidades
não são apenas para os alunos de
cursos de graduação presencial;
via PIC (Programa de Iniciação
Científica), elas contemplam
também os de graduação a
distância. Os selecionados neste
ano pelo Comitê Assessor Local
de Iniciação Científica da Unipar já
estão trabalhando.
“Ano a ano, mantemos o propósito de
estimular os professores pesquisadores
da Unipar a engajarem seus alunos
de graduação em projetos, inserindoos no domínio do método científico
e em estudos que venham melhorar
a qualidade de vida no planeta”,
diz a diretora de Pesquisa e PósGraduação da Unipar, professora
Evellyn Wietzikoski.

“Esse projeto nos proporciona,
como alunos, uma vivência
mais aprofundada de
assuntos relacionados a
áreas de interesse no âmbito
científico; com isto, é possível
conhecer metodologias
e técnicas, propor novas
análises e desenvolver o
raciocínio crítico”, diz
Raiane Oliveira, aluna do
curso de Letras/EaD.

Vocação científica

A Diretoria Executiva de Gestão da Educação a Distância
acompanha os trabalhos e incentiva seus alunos. Para a diretora,
professora Ana Cristina Codato, a Unipar tem se destacado quando
o assunto é fornecer tecnologia para inserir seus estudantes no
universo acadêmico, mesmo que geograficamente distantes.
“A iniciação científica vem enriquecer ainda mais esse trabalho de
excelência, despertando no nosso aluno a sua vocação científica
e qualificando-o para os programas de pós-graduação. E é na
pesquisa que também podemos aprimorar os processos formativos
de profissionais para o setor produtivo”, explica.

“Participar deste programa
é importante para minha
carreira, pois agrega
valor ao meu currículo
acadêmico, somando
pontos para a aprovação
em um concurso público e
até mesmo para ingressar
em um futuro mestrado”,
afirma Luiz Fernando
Miranda, aluno de Sistemas
de Informação/EaD.
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ICORONAVÍRUS

Umuarama registra em apenas cinco dias o
crescimento de 75% nos casos de Covid-19
Umuarama – O mês
de maio ficará registrado
como o marco do desenvolvimento da transmissão
do novo coronavírus, em
Umuarama. A disseminação do vírus, que vinha
sendo branda na cidade, saltou após o Dia das
Mães. Em cinco dias, a
Secretaria Municipal de
Saúde viu o número de
casos confirmados de Covid-19 disparar no município, com aumento de 75%.
Na segunda-feira (11),
a Secretaria Municipal de
Saúde tinha o registro de
oito pessoas que haviam
contraído a doença, mas
ao longo da semana o
número de confirmados
saltou e o boletim municipal de sexta-feira (15)
fechou com 14 confirmações de Covid-19. Já o
boletim de sábado (16)
apresentou um aumento
significante do número
de casos suspeitos de 124
para 166, crescimento de
34%, em relação ao início
da semana.
Ainda no início da última semana, a secretária
de saúde Cecília Cividini,
ressaltou que, após cada
feriado existe um aumento
considerável de suspeitos

ISOLAMENTO CAI E VÍRUS SOBE
Segundo matéria publicada no jornal Gazeta do Povo de Curitiba, no mês de maio, o
Paraná apresentou o pior isolamento social
desde o início da implantação das medidas
de prevenção contra o coronavírus. Os dados
foram verificados pela empresa In Loco Inteligência de Dados e mostram que no Estado o
isolamento foi de 37,9%, o pior desde o dia 20
de março quando era 40,1%. Em Umuarama, a
situação não é diferente. Muitas pessoas estão
caminhando ou passeando, após as 18 horas,
e muitas vezes sem máscaras. Outro exemplo
de redução do isolamento social na cidade é
a aglomeração nas conveniências de alguns
postos de combustíveis e sempre sem máscaras.

Ao longo da semana o número de confirmados para Covid-19 saltou em Umuarama e a
cidade fechou sexta-feira (15) com 14 confirmações

em Umuarama e para
cada caso confirmado,
esse pode contaminar 10
pessoas. Cividini também esclareceu que com
o aumento de casos, o
município entra em uma
cadeia progressiva e próxima do quadro em que
os hospitais ficariam sem
leitos para atender todos
os doentes com Covid-19,

uma vez que a região
também vem apresentando casos confirmados da
doença.
ÚLTIMO CASO
O 14º caso positivo de
Covid-19 em Umuarama foi
registrado na sexta-feira
(15), pela Secretaria Municipal de Saúde. O paciente
é um médico de 30 anos,
que vinha sendo acompanhado pela Secretaria de
Saúde. Embora sem apresentar sintomas graves da
doença, o médico veio teve
o resultado em critérios de
classificação por histórico
clínico e epidemiológico.
ESTRUTURA
HOSPITALAR
Dados da 12ª regional
de Saúde de Umuarama
informam que a cidade
possui 44 leitos de Unida-

de de Terapia Intensiva
(UTI) adultos, sendo 40
habilitados, seis leitos
de UTI pediátricas e 15
leitos de UTI neonatal.
Destes, 10 leitos de UTI
foram preparados para
Covid-19 na Uopeccan
e outros 34 a habilitar
(22 Hospital Cemil, 10
Instituto Nossa Senhora
Aparecida e 2 Norospar),
conforme necessidade. A
Uopeccan ainda possui 4
leitos equipados no pronto
socorro para Covid-19.
A preocupação das autoridades de Saúde é com
o surgimento agressivo
de casos de Covid-19 ao
mesmo tempo. A situação
colocaria o sistema de
saúde municipal e regional em colapso, uma vez
os 21 municípios da região
são atendidos no sistema
de saúde de Umuarama.

Estudo medirá propagação do coronavírus em cidades brasileiras
O Ministério da Saúde
está financiando o estudo
‘Evolução da Prevalência
de Infecção por COVID-19’,
coordenado pelo Centro de
Pesquisas Epidemiológicas
da Universidade Federal
de Pelotas que vai analisar
a evolução de casos da
COVID-19 na população
brasileira. Ao todo, 99.750
pessoas de 133 municípios
de todas as regiões do país
serão submetidas ao teste rápido (sorologia), que
detecta se a pessoa já teve

a doença. Foram enviados
150 mil testes rápidos para
viabilizar a ação.
A ideia é identificar
de que forma o vírus está
se propagando em todo
o Brasil e criar políticas
públicas mais eficientes
sobre o comportamento do
coronavírus no território
brasileiro. Essas “cidades
sentinelas” foram escolhidas por serem municípios
sede de cada sub-região
intermediária do país, de
acordo com critérios do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A pesquisa será feita
em três fases, com entrevistas que ocorrerão
a cada duas semanas por
meio de visitas domiciliares, conduzidas por equipes do Instituto Brasileiro
de Opinião Pública e Estatística (IBOPE). A primeira fase teve início no dia
14 de maio e se estenderá
até o dia 17 de maio, com
previsão de realização
de entrevistas e testes

rápidos em 33.250 participantes (250 em cada uma
das 133 cidades).
As Secretarias Estaduais de Saúde receberam ofício do Ministério da
Saúde sobre a realização
da pesquisa. A notificação também foi enviada
aos Conselho Nacional
de Secretários de Saúde
(Conass) e ao Conselho
Nacional de Secretarias
Municipais de Saúdes
(Conasems). As próximas
etapas da pesquisa estão

previstas para ocorrer nos
dias 28 e 29 de maio, e 11 e
12 de junho.
Durante a pesquisa, as
pessoas são entrevistadas
e testadas em casa, por
meio de sorteio aleatório.
Se o resultado do teste der
positivo, os profissionais
entregam informativo com
orientações e repassam
o contato do participante
para a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que ficará
responsável por informar

as secretarias de saúde locais para acompanhamento
e suporte dos casos pelos
serviços saúde.
Os dados coletados servirão de base para estimar
o percentual de brasileiros
infectados, avaliar os sintomas mais comumente
relatados, estimar recursos
hospitalares necessários ao
enfrentamento da pandemia e permitir o desenho de
estratégias para abrandar
as medidas de isolamento
social.
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CRUZE LTZ
18/18
Branco, completo, 40.000Km.
R$ 83.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA 2000 /
2000
Verde, automático, R$
12.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

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

VECTRA SEDAN
ELEGANCE
07/08

Cinza, flex, completo. R$
24.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ZAFIRA
ELEGANCE
04/05
Prata, completa. R$
24.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FIATFIAT
STRADA HARD
WORKING 1.4
13/13, branca, completo.
R$ 26.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$
14.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO ELETRONIC
94 1.0 94/94
Cinza, quatro portas,
com ar condicionado.
R$ 6.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
HONDA CIVIC LX
2000/2000
Prata, câmbio mecânico.
R$ 15.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HONDA CIVIC
LXR 2.0 2014
Branco, multimidia, camera
de ré. R$ 53.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

SW4 13/13
Branco, 7 lugares. R$
120.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
GOL TREND
2008

Carros
COBALT 1.4 LTZ

ano
13/14

cor		opcionais		 valor
PRATA

COMPLETO	r$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO 17/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 79.900,00

cruze sedan lt turbo	

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	 16/17	prata	

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	preto	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	 16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 77.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	 17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 83.900,00
EQUINOX PREMIER TURBO

17/18

PRETO

malibu ltz	

13/13	branco	completo, aut, couro	r$ 59.900,00

MONTANA 1.4 LS

18/19

onix 1.4 act

16/17	preto	completo	r$ 53.900,00

prisma 1.4 ltz at	

16/17	branco	completo, aut	r$ 49.900,00

prisma 1.4 LT

18/19	prata	completo	r$ 48.900,00

s10 2.5 lt flex 4x2

17/18	branco	completo, aut	r$ 89.900,00

s10 2.8 ltz diesel 4x4

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 132.900,00

spin 1.8 act at	

17/18	prata	completo, aut	r$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

tracker 1.4 ltz turbo	

17/17	prata	completo, aut, couro, ts	r$ 74.900,00

trailblazer ltz	

13/13	branco	completo, aut, couro	r$ 94.900,00

BRANCO

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

COMPLETO

COMPLETO, AUT, TS

R$ 124.900,00

R$ 42.900,00

R$ 59.900.00

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

MOTOS
MOTOS
BIZ +125
Vermelha. R$ 6.300,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO
Santos e Miranda LTDA - ME,
CNPJ: 19.624.135/0001-56.
Comunica para os devidos
fins o extravio do seu
ALVARÁ DE LICENÇA Nº
32120/2014. Com esta
publicação torna-se sem
efeito legal e comercial.

APARTAME
APARTAMENTOS
NTOS
VENDO APTO
Localizado no condomínio
Novo Horizonte, Próximo
ao Campus II- Unipar,
com 03 quartos, salão
de festa, play, piscina,
garagem. Informações
no Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3639-2475
/ 9 8850-6257.

ALUGA-SE. Sala comercial
ALUGA-SE. Sala comercial n. 5
da Galeria Bonaparte, com área
total de 34,07 metros quadrados,
situado na Rua Desembargador
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50
metros do Fórum, com uma vaga
de garagem, sem condomínio. Valor: R$ 900,00. Maiores informações: 3624-1412.
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PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

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

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

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

Chácara com área total de 21.700 m² ótimo topografia,
contém uma casa de madeira com aproximadamente 80
m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso,
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca,
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00
Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada
e eletricidade própria, pastagem reformada em março
deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
Paysage Essenza
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     

Umuarama Ilustrado

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

RESIDÊNCIAS

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

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

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

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
16 e 17 de Fevereiro de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

TERRENOS

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

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

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

SOBRADOS

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

APARTAMENTOS

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

RESIDÊNCIAS

B5

RESIDÊNCIAS

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

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

KITNET

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 17 e 18 de Maio de 2020

INOVO
I
TRACKER

Chevrolet anuncia primeira loja de
veículos novos no Mercado Livre

A Chevrolet e o Mercado
Livre, maior plataforma de
e-commerce e tecnologia
financeira da América Latina, acabam de anunciar
o lançamento da primeira
loja de veículos novos do
marketplace. A loja oficial
Chevrolet, que entrará no ar
em maio com o Novo Tracker,
chega para fomentar o comércio de veículos no mundo
online e contribuir com o desenvolvimento da indústria
automotiva brasileira.
Para auxiliar na decisão
de compra, os consumidores
terão à sua disposição um
showroom especial, que
oferecerá um tour virtual,
com imagens, vídeos e informações detalhadas das versões do novo SUV compacto
disponíveis na loja.
Após a escolha do veículo,
ainda é possível fazer a
Reserva Online em apenas
alguns cliques. Dessa forma,
o cliente pode dar um sinal
de pagamento por meio da

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 850.000,00

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

Residência
vendas

R$ 850.000,00

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

Residência
vendas

R$ 680.000,00

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

Residência
vendas

R$ 450.000,00

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

Residência
vendas

R$ 450.000,00

plataforma Mercado Pago,
o que garante segurança
às transações. Com base
na localização do usuário,
o cliente poderá encontrar
a loja mais próxima entre
as 546 concessionárias da
marca, para seguir com a
jornada de compra. Neste
período de distanciamento
social, a Chevrolet viabiliza
a entrega do veículo na casa
do comprador, por meio da
Operação Virtual.
“A GM vem há cinco anos
digitalizando seu processo
de comunicação e venda. A
jornada do consumidor hoje
é multi-tela e multi-canal.
Com as pessoas em casa
e sem poder ir nas lojas,
nossas soluções digitais
precisam estar ainda mais
integradas. A parceria com
o Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da
América Latina, fortalece e
diversifica nossos canais de
vendas digitais’’, comenta
Hermann Mahnke, diretor

Executivo de Marketing da
GM.
Desenvolvida pela unidade de negócios de Publicidade e de Classificados,
do Mercado Livre, a loja
tem por objetivo promover
uma nova experiência de

consumo no mundo digital
para quem deseja comprar
o Novo Tracker. “Para atender aos novos hábitos de
consumo online, criamos um
showroom capaz de auxiliar
de forma completa a decisão
de compra. Isso é possível

pois conhecemos muito bem
nossos clientes. O universo
de autos do Mercado Livre,
que soma as categorias de
Veículos e Autopeças, registra cerca de 19 milhões de
usuários com mentalidade
de compra todos os meses,

Residência
vendas

R$ 240.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

Residência:
R$ 800,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria

apartamentos:
R$ 850,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua Santa

R$ 180.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

Residência
vendas

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

Residência
vendas

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

Residência
vendas

R$ 380.000,00

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

Residência
vendas

R$ 270.000,00

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

R$ 700.000,00

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

sobrados:
vendas

R$ 420.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

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

R$ 175.000,00

R$ 1.300.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

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

Para auxiliar na decisão de compra, os consumidores terão à sua disposição um showroom
especial, que oferecerá um tour virtual

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 1.300.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terreno na Rua Abraão
Viotto Jardim Vila Romana,
(Próx ao Supermercado Cidade Canção
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 400.000,00 -

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

Terrenos:
vendas

R$ 280.000,00

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

Residência:
R$ 1.300,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria

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

com
aproximadamente
80m² de construção, situada à Rua
Bararuba, nº 3385, no Jardim Tropical,
contendo 03 quartos, sala, cozinha, B.W.C.
social, área de serviço e garagem.

Residência:
LOCaÇÕes Rua

R$ 650,00

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

sobrados:
LOCaÇÕes Piso

R$ 1200,00

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

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

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

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

apartamentos:
R$ 650,00
LOCaÇÕes Localizado na Av Londrina,

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 1.200,00

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

apartamentos:
R$ 1.150,00
LOCaÇÕes Ed. Dutra Apto. 02. Localizado

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

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes Localizado na rua

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

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

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

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes

R$ 5.500,00

Comercial localizada
na Av. Maringá, 5404,
esq. com R. José Honório Ramos Zona II, com aproximadamente 490,00
de terreno e 350,00 m² de construção.
*Estacionamento com 5 vagas para carro,
e 3 vagas para moto.

3340 – Ed. Novo Horizonte
– Apto 301 Bloco 12, sendo 03 quartos,
sala, cozinha, B.W.C. social, área de
serviço e 01 vaga de garagem. + Cond.

apartamentos:
R$ 650,00
LOCaÇÕes Ed. Ouro Verde 1 – Apto nº

31, Bloco B3, contendo 02
quartos, sala, coz., área de serviços e 01
vaga de garagem. Rua Marialva, nº 5860.
Corretor Otávio. + Cond. + Seguro

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

R$ 450,00

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

Comercial:
LOCaÇÕes

R$ 24.000,00

apartamentos:
R$ 1.280,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

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

reitera Felipe Paranaguá,
diretor de Publicidade do
Mercado Livre Brasil.
Jornada de compra na
plataforma Mercado Livre:
Na loja oficial Chevrolet Tracker, o consumidor
terá acesso à uma jornada
completa para a compra do
modelo zero-quilômetro:
Showroom customizado
da marca, com informações
qualificadas e indicações
que podem ajudar a escolher
as melhores especificações
dos veículos;
Reserva online, que
consiste em um sinal de
pagamento de R$ 1 mil por
meio da plataforma Mercado
Pago;
Canal direto com a rede
de concessionárias da marca
para solução de dúvidas;
Benefícios especiais para
os clientes que realizarem a
reserva do veículo na plataforma do Mercado Livre;
Test-drive e entrega delivery dos veículos.

Sala Comercial, de aprox. 500,00 m²,
Av. Presidente Castelo Branco, 4360,
Umuarama-PR.
Comercial:
LOCaÇÕes -

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.
Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Sala Comercial – com área

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

R$ 13.000,00

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

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

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

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

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 2.000,00

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

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

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 8.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 1.700,00

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 7.000,00

R$ 3.000,00

Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do
Japão, 09 salas, sendo algumas com bwc,
refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro
comercial localizado
na Av. Ipiranga, 3941 –
Zona V. Contendo: 03 salas, 2 banheiros,
cozinha com churrasqueira e mezanino.
Aproximadamente 590m².

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 6.000,00

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

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

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

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

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

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

