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BELEZA

Praça na entrada
de Umuarama
ganha novo visual
com paisagismo
O clima sombrio e aspecto de
abandono da Praça Brasília, na
chegada a Umuarama pela avenida Brasil, foram substituídos por
um ambiente bem arejado, claro
e agora ornamentado com flores
de sete tonalidades.
Página A4

MP localiza problemas em licitações
covid de 60% das prefeituras do PR
O Ministério Público do Paraná divulgou, na semana que passou, um balanço das apurações referentes aos editais das prefeituras do
Estado para a aquisição de serviços ou produtos relacionados à contenção da covid-19. Foram verificados 702 processos suspeitos,
com indícios de superfaturamento ou terceirização indevida de serviços públicos em contratações feitas por 263 prefeituras. E as promotorias de cada cidade estão sendo informadas para abrir procedimentos de apuração para possível punição. Página A2
COM VACINAS

DICAS

Pequenos
Saiba como
negócios vão
ajudar os
reagir em até idosos contra
quatro meses a violência
Página A8
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REDES SOCIAIS

A CULTURA DO CANCELAMENTO NA INTERNET

- O termo, que hoje é conhecido como a cultura do cancela-

mento, é conhecido por pessoas com mais tempo de redes
sociais, mas nem todo mundo está familiarizado com a
palavra, seu significado e consequências. Página A4

ESCASSEZ DE CHUVAS GERA PREJUÍZOS - A falta de chuvas

presente cada vez mais na região de Umuarama, expõe a complexidade dos desafios
dos produtores rurais em tomar decisões. Agora, por exemplo, o milho sofre com a
estiagem. E as previsões não são muito otimistas para as próximas semanas. Página A5

CUIDADO

Verdades e mitos
para emagrecer
com saúde
Página B3
PROCURA

Aumenta
o cultivo de
plantas em casa
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Últimas

Coluna Ilustradas
Antes de campanha para
reeleição, Bolsonaro vai
se submeter à sétima cirurgia
O presidente Jair Bolsonaro informou, na noite desta
sexta-feira, 16, que vai passar por nova cirurgia para
corrigir uma hérnia. Trata-se da sétima operação de
Bolsonaro após a facada que ele sofreu em setembro
de 2018, durante a campanha eleitoral. A confirmação
de que o presidente terá de ser mais uma vez internado
ocorreu durante conversa com apoiadores, na entrada
do Palácio da Alvorada. “É verdade que o senhor vai
passar por uma nova cirurgia?”, perguntou um eleitor
bolsonarista. “Está muito curioso, hein, cara?” respondeu Bolsonaro. “Eu estou ficando muito barrigudo aqui.
Acho que vai ser lipoaspiração. Pega mal, né? Botox. É
ou não é? Pega mal”, afirmou, rindo. Foi então que ele
admitiu a necessidade de nova intervenção. “Talvez,
neste ano, mais umazinha aí. Mas é tranquilo, hérnia.
Eu tenho uma tela aqui na frente, está saindo o bucho
pelo lado. Então, tenho que botar uma tela do lado
também”, comentou. O <b>Estadão </b>apurou que
o presidente fará o procedimento neste ano porque em
2022 quer se dedicar à campanha da reeleição.
Após sofrer uma facada de Adélio Bispo, Bolsonaro
passou por uma cirurgia em Juiz de Fora (MG), onde
estava fazendo campanha para a Presidência. Quarenta
e oito horas depois, ele teve de ser submetido a uma
operação para reconstrução do trânsito intestinal. Há
quase dois anos, o presidente também retirou uma hérnia
que se formou na cicatriz da cirurgia no intestino. Em
setembro do ano passado, removeu um cálculo na bexiga.

Demanda por crédito no
país sobe 2% em março
após queda de 9% em fevereiro
Depois de cair em fevereiro, a busca por financiamento no País em março indica recuperação. O Índice
Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) cresceu 2%
no terceiro mês deste ano em relação à queda de 9%
anteriormente. Além disso, na comparação interanual
registrou alta de 38%, superando a marca vista em igual
período concluído em fevereiro, quando avançou 21%.
A aceleração do crescimento do indicador na comparação interanual ocorreu apesar de o País ainda estar
enfrentando a pandemia de covid-19. Segundo o diretor
de Produtos e Sucesso do Cliente da Neurotech, Breno
Costa, uma das explicações é que as medidas de restrição social adotadas em março foram menos duras que
as implementas há um ano.
Uma outra justificativa dada pelo executivo para
o avanço do INDC em 12 meses concluídos março é
a adaptação do mercado que, segundo ele, está mais
preparado e, portanto, bem menos vulnerável do que
se mostrava no início da pandemia. “Muitas redes passaram a usar mais tecnologia e a realizar a concessão
de crédito de forma online”, cita.
O avanço na demanda por crédito no mês passado
em relação a fevereiro foi puxado pelo segmento de
bancos e financeiras, que teve alta de 4% no período.
Em seguida, aparece o varejo, com expansão de 2%. O
único a registrar queda em março ante o mês anterior
foi a categoria de serviços, com retração de 19%.

Governo confirma 4 milhões
de vacinas do consórcio
internacional em maio
O governo brasileiro confirmou neste sábado a
comunicação feita por representantes do consórcio
internacional de vacinas Covax Facility sobre a disponibilização de 4 milhões de doses ao País em maio. O
lote envolve o imunizante produzido pela AstraZeneca
em parceria com a Universidade de Oxford. Em nota
conjunta, os ministérios da Saúde e das Relações Exteriores informam que o Brasil já recebeu em março
1 milhão de doses da mesma fabricante por meio do
Covax Facility. O consórcio internacional tem participação brasileira e busca ampliar o acesso à vacina
a países com menos recursos. A informação sobre
o novo lote a ser direcionado ao País via cooperação
internacional havia sido repassada aos governadores
ontem por uma representante da Organização das
Nações Unidas (ONU) em fórum com os representantes estaduais para discutir a pandemia no Brasil.
Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João
Doria, afirmou ter sido informado no encontro de um
repasse de 4 milhões de doses até o final de abril e mais
4 milhões de doses até o final de maio. “Fizemos um
apelo para uma ajuda humanitária ao Brasil”, afirmou,
pelo Twitter, Welligton Dias, governador do Piauí, ao
comentar a reunião com a representante da ONU. “A
OMS reconheceu que estava no seu cronograma e
que vai antecipar o envio de 4 milhões de doses e que
vai tratar com Índia, Coreia, Espanha Itália, China e
quem tiver condições de ajudar.”
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COVID-19

MP-PR encontra inconsistências
em licitações de 263 prefeituras

Desde o início da pandemia de Covid-19, os municípios
paranaenses publicaram editais para a aquisição de serviços
ou produtos relacionados à contenção da doença que somam
R$ 610.654.090,02. Nesse universo, o Ministério Público do
Paraná verificou 702 processos suspeitos, com indícios de
superfaturamento ou terceirização indevida de serviços públicos em contratações feitas por 263 prefeituras. Esses dados
constam no Painel Covid-19, sistema do MPPR que permite o
acompanhamento de licitações e valores dirigidos ao controle
do coronavírus em cada cidade do estado e que neste mês
completa 11 meses de funcionamento.
Lançado em maio de 2020, o Painel Covid-19 é administrado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Proteção ao Patrimônio Público do MPPR. A partir
da ferramenta, as promotoras e promotores de Justiça em
todo o estado e a própria população podem verificar quanto
cada município recebeu de recursos federais e estadual para a
gestão da pandemia, quantas licitações foram feitas, qual tipo
de produto ou serviço foi contratado a partir disso, entre outras
informações. “Trata-se de uma iniciativa do Ministério Público
do Paraná dirigida ao acompanhamento da regular utilização
dos recursos públicos durante o período de pandemia.
No contexto atual de restrições econômicas que a sociedade
enfrenta, mostra-se imprescindível que as instituições potencializem medidas que garantam uma gestão orçamentária cada

vez mais proba, ética e eficiente”, avalia o procurador-geral de
Justiça Gilberto Giacoia. Conforme dados dos Fundos Nacional
e Estadual da Saúde, indicados no Painel Covid-19, os municípios paranaenses já receberam R$ 1.242.100.038,68 em aportes
federais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, além
de R$ 22.867.914,00 transferidos pelo Estado do Paraná com
o mesmo fim. “Essa ferramenta, além de ser um instrumento
de acompanhamento da gestão dos recursos públicos pelos
membros do MPPR, também se revela útil para que o cidadão
possa exercer o necessário controle social da Administração
Pública”, afirma o procurador de Justiça Maurício Kalache,
coordenador do Centro de Apoio.

Alertas locais
O promotor de Justiça Leonardo Dumke Busatto, responsável pelo sistema no Centro de Apoio, explica que os agentes
ministeriais dispõem ainda do recurso de “alerta de risco”,
que aponta dados em desconformidade quanto a preço ou
contratação de serviços. “São elementos que podem indicar
irregularidades na condução dos recursos, que podem ser
meras inconsistências de informação ou de fato ilegalidades
na gestão desses valores. Por isso merecem atenção especial”,
afirma. A partir desses indicativos, o Caop faz a sinalização
às Promotorias, que então podem abrir procedimentos específicos para verificar o que ocorreu.

CNBB critica ações do governo Bolsonaro na pandemia
A 58ª Assembleia-Geral da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), encerrada nesta sexta-feira, 16,
foi marcada por cobranças ao presidente Jair Bolsonaro,
principalmente em relação à pandemia. Na mensagem
ao povo brasileiro, o episcopado criticou o negacionismo
e o desprezo às medidas sanitárias que caracterizaram
as ações do governo federal durante a crise sanitária. Os
bispos disseram que o momento exige “competência e
lucidez” dos governantes e cobraram “auxílio emergencial
digno pelo tempo que for necessário”. Também defenderam o respeito às restrições impostas pela pandemia.
Segundo a CNBB, o País vive uma grave crise sanitária, econômica, ética, social e política, intensificada pela
pandemia, que traz consequências mais desafiadoras na
vida dos pobres e fragilizados. Nesta sexta-feira, o Brasil
chegou a 369 024 mortos pela covid-19 e a 13,8 milhões
de pessoas infectadas. Os bispos destacaram o papel da
Igreja de, por exigência do Evangelho, assumir posicionamento em questões sociais, econômicas e políticas e
disseram não poder se calar “quando a vida é ameaçada,
os direitos desrespeitados, a Justiça corrompida e a violência instaurada”.
Para a entidade, “são inaceitáveis discursos e atitudes que negam a realidade da pandemia, desprezam as
medidas sanitárias e ameaçam o estado democrático de
direito”, numa referência também aos ataques do bolsona-

rismo a outros poderes. “É necessária atenção à ciência,
incentivar o uso de máscara, o distanciamento social e
garantir a vacinação para todos o mais breve possível”,
defendeu a CNBB.
Judicialização
Os bispos dedicaram várias horas à discussão da
posição da Igreja frente às medidas restritivas às missas
e atividades religiosas presenciais devido à pandemia.
Conforme o presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira
de Azevedo, prevaleceu o respeito às normas. “O anúncio do evangelho é essencial, mas tem compromisso
com a vida em todas as etapas”, disse. Ele criticou o
uso político da religião e sua manipulação para atender
interesses particulares, de seitas ou de grupos fechados.
“Não podemos deixar crescer as polarizações ou a
judicialização das questões religiosas.” Na semana passada, o STF julgou contra um pedido do PSD, partido
aliado de Bolsonaro, para suspender decreto do governo
paulista que impedia missas e cultos presenciais devido
ao aumento nos casos de covid-19. Nesse tema, não
houve consenso total entre os clérigos, mas ampla
maioria defendeu as restrições. A reportagem pediu um
posicionamento do governo Bolsonaro sobre as críticas
da CNBB, mas o Palácio do Planalto não se manifestou
até a publicação deste texto.

O SER HUMANO ESTÁ SENDO QUALIFICADO COMO “ESSENCIAL”
E “NÃO-ESSENCIAL”: SERÁ QUE PERDEMOS A CAPACIDADE DE NOS INDIGNAR?
• Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Frantisek Kafka (1883 – 1924), foi escritor, romancista, contista e advogado. Conhecido como Franz Kafka,
nasceu em Praga e foi educado dentro de uma família
de classe média judaico-alemã. Foi considerado um dos
escritores mais influentes do século XX. Participou dos
movimentos literários intitulados modernismo e existencialismo. No entanto, foi o precursor do realismo mágico.
Os trabalhos de maior destaque (O Processo, O Castelo
e O Desaparecido) foram publicados postumamente. É
dele a frase: “Depois de ter dado abrigo ao mal, ele não
mais pedirá que você acredite nele”.
A história se repete. Não é a primeira vez que as pessoas são classificadas como “essenciais” e “não essenciais”.
Esse filme já foi visto por muitos de nós. Todo trabalho que
visa angariar o pão de cada dia é essencial. Até quando
vamos ficar escondidos feito animal na toca? É hora de
se indignar com o comportamento de certas autoridades
do nosso país. Lembre-se: O poder é do povo. Por medo,
estamos permitindo políticos decidirem quem é essencial
e quem não é. Cuidado! Seu trabalho é essencial. Você é
essencial. Não se deixe seduzir pelo discurso fácil. Nossos
irmãos da Venezuela e da Argentina estão pagando alto
preço pelo descaso com a política. Quando acordaram
já era tarde.
No Brasil ainda há tempo para defender nossa dignidade e liberdade. No entanto, estamos perdendo nossas
representatividades. A OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil não representa mais os advogados. A CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil não representa
mais os católicos. A ONU – Organização das Nações
Unidas não representa mais a paz mundial. O STF – Supremo Tribunal Federal não representa mais a justiça. O
Legislativo não representa mais o povo. A grande mídia
não tem mais o compromisso com a verdade dos fatos.
Todas estas instituições se tornaram militância. Estamos
literalmente nas mãos dos piratas e dos corsários.
Stéphane Hessel defende a ideia de que a indignação
é o fermento do espírito de resistência. Diz Ele no final
de sua vida à jovem geração e aos demais seguimentos da
sociedade: “Peguem o bastão, indignem-se! Os responsáveis políticos, econômicos, intelectuais e o conjunto da
sociedade não devem desistir, nem se deixar impressionar
pela atual ditadura internacional dos mercados financeiro
que ameaçam a paz e a democracia. Espero que cada um
de vocês encontre seu motivo de indignação. É precioso.”

A falta de indignação da população brasileira frente aos acontecimentos do país é digna de uma certa
alienação mental, do derrotismo covarde ou de uma
lacuna histórica que nos impede de distinguir o certo do
errado. A mídia tradicional aliada à politicagem, acusam
o Presidente Bolsonaro de fascista, de nazista, de estar
tramando um golpe. Por outro lado aceitamos a decisão
da Suprema Corte em inocentar o Lula - frise-se que a
maioria dos Ministros do STF foram nomeados pelo PT
-, e transformá-lo em um mártir. O Brasil se transformou
em cúmplice pelas mãos do STF nesse crime de peculato.
Em qualquer outro país o PT seria extinto e seus membros
proibidos de disputar as eleições. Indigne-se, pois a justiça
não é mais cega no nosso país. Ela tem lado, é parcial.
Que país é esse? Estamos deixando um péssimo legado aos nossos filhos e netos concordando com a pseudo
inocência de criminosos confessos. Assistindo impávidos
a acordos políticos espúrios entre, outrora adversários, e,
aceitando que estes mesmos políticos afirmem que os fins
são justificados pelos meios. Feito múmia concordamos
com a prisão de jornalistas e deputado acusados por
crimes de opinião. Indigne-se, pois vivemos um período
perigoso diante de um pseudo pacto para um bem maior
do povo. Sabemos, mas não queremos admitir que o resultado desse pacto é a perda da liberdade, da dignidade,
milhões de mortos e incontáveis famintos. Basta olhar
para a Venezuela. Para Cuba, que em sessenta anos de
comunismo espalha miséria.
Franz Kafka nos ensina: “Nenhum de nós tem que
seguir a direção do vento, por isso existem as velas nos
barcos. É a forma como nós posicionamos a vela que faz
com que o mesmo vento nos leve a lugares diferentes. Por
isso o Homem criou a vela, para que os desbravadores
possam seguir em direção contraria do vento”. Será que
já estamos totalmente adestrados e escravizados a ponto
de perdermos nosso poder de indignar-se e de lutar pela
nossa liberdade e defesa da nossa democracia? Lembrese: O poder é do povo. Acorda Brasil antes que seja tarde!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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Ponte na entrada do São Cristóvão
recebe calçadas para passeio de pedestres
Umuarama - Após
recuperar a estrutura e
a cabeceira da ponte de
acesso ao Jardim São Cristóvão (próximo à estação
de tratamento de esgoto
da Sanepar), liberada ao
tráfego no último dia 7, a
Prefeitura de Umuarama
construiu calçadas e saídas
de sarjetas para direcionar
o escoamento da água das
chuvas e proteger os aterros. Com o passeio concretado, os usuários poderão
atravessas a ponte com
mais segurança, sem dividir espaço com os veículos
na pista.
Para finalizar o serviço,
nos próximos dias será
aplicada a capa asfáltica na
cabeceira recuperada, sentido rodovia PR-323. “Estamos aguardando apenas
um período de acomodação
da base, que foi recomposta
com brita graduada e rachão, favorecendo a drenagem e reduzindo o risco de
futuras erosões”, explicou
o secretário municipal de
Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e
Habitação, Isamu Oshima.
A secretaria precisou

interditar a ponte para os
reparos por cerca de 10
dias, quando foram realizadas obras de reforço da
estrutura e recuperação
de aterros. O trabalho mais
demorado foi feito na base,
que recebeu uma grossa
laje de concreto e preenchimento de espaços que
estavam sendo erodidos
pela água do córrego Pinhalzinho.
O rio precisou ser desviado
para colocação de blocos de
concreto e demolição, uma
camada de pedra rachão e
concreto usinado. “Com este
trabalho os aterros das duas
cabeceiras estarão protegidos.
A primeira nós recuperamos
em 2018 e até hoje está firme.
Agora mexemos na segunda cabeceira e, pelo serviço
realizado, acredito que não
teremos mais problemas”,
disse o secretário.
O acesso à ponte cedeu
após as fortes chuvas do
início do ano, que elevaram o nível do córrego e
aceleraram a erosão. Uma
sondagem revelou que o rio
‘roubava’ terra por baixo
das alas. Foi necessário escavar as fundações e preen-

Passeio foi concretado e já é acessível aos moradores

cher os vãos com concreto.
“Construímos uma laje
unido as duas alas”, acrescentou Isamu. O nível do
rio foi elevado na passagem
embaixo da ponte e a saída ganhou uma pequena

queda d’água, direcionada
por blocos e concreto para
evitar o efeito ‘cachoeira’,
Já o aterro da cabeceira
foi escavado e reforçado
com concreto, pedra rachão e brita graduada,

IMUDANÇAS CLIMÁTICAS

Em carta a Biden, Ratinho e outros
governadores propõem reduzir impactos
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior é
um dos signatários, ao
lado de outros 22 chefes
dos Executivos estaduais,
de uma carta endereçada
ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
para propor parcerias e
estratégias de financiamentos para reduzir o
impacto das mudanças
climáticas. Reunidos na
coalizão de Governadores pelo Clima, eles
sinalizam o interesse do
Brasil em construir soluções colaborativas para
defender a humanidade
e todas as espécies ameaçadas pela degradação
dos ecossistemas.
O documento é enviado
ao presidente estadunidense nas vésperas da Cúpula
dos Líderes pelo Clima, que
acontece em 22 e 23 de
abril e deve reunir chefes
de Estado de 40 países.
“Os estados brasileiros têm
enorme capacidade de
contribuir com a captura
de emissões globais”, diz
o texto.
Os estados signatários
da carta representam 90%
do território brasileiro e se
comprometem a impulsionar o equilíbrio climático, a
redução das desigualdades,
a regeneração ambiental,
o desenvolvimento de cadeias econômicas verdes
e o estímulo à adoção de
tecnologias para reduzir
as emissões de gases que
interferem nas mudanças
climáticas.
“Os governos estão cientes de sua responsabilidade
com a redução dos gases
do efeito estufa, a promoção de energia renovável,
o combate ao desmatamento, o cumprimento
do Código Florestal para a
conservação das florestas
e da vegetação nativa, a
melhoria na da eficiência
na agropecuária, a proteção
e o bem-estar dos povos
indígenas e comunidades

Governador Ratinho Jr deﬆaca a importância da preservação ambiental

tradicionais e a busca de
formas consorciadas para
viabilizar reflorestamentos
massivos, integrados aos
sistemas sociobioprodutivos locais”, afirma o texto.
ALIANÇAS
Outra proposta do documento é a formação
alianças entre governos
estaduais brasileiros, dos
Estados Unidos, Europa,
Reino Unido e lideranças
latino-americanas, promovendo um intercâmbio
entre eles. Segundo a carta,
propostas conjuntas dos
governadores devem ser
apresentadas em novembro
na COP26, a Conferência
das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas.
“A coalizão Governadores pelo Clima está estruturando políticas climáticas, sociais e econômicas
interligadas como base no
desenvolvimento sustentável”, apontam.
Os governadores também elogiam a decisão do

governo Biden em fortalecer a agenda ambiental
internacional e o Acordo
de Paris. “Expressamos
nossa intenção de implementar ações conjuntas,
propondo a cooperação
dos Estados Unidos e os

estados brasileiros, responsáveis pela maior parte da
Floresta Amazônica e de
outros biomas, que abrigam
ampla biodiversidade e são
capazes de regular ciclos
hídricos e de carbono em
escala planetária”.

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
A proposta, ressalta o texto, é unir uma
agenda que envolva a conservação ambiental,
recuperação produtiva das áreas degradas e
proteção ambiental, com foco na redução das
desigualdades. Neste sentido, eles se comprometem ampliar as áreas verdes não apenas
na Amazônia, como em outros biomas que
também sofrem degradação e têm grande capacidade de captura de carbono, como o Cerrado,
Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal.
Uma das preocupações, porém, é que as ações
tomadas para diminuir a emissão de poluentes
e evitar que a temperatura do planeta não
aumente 1,5ºC até o fim do século se tornem
uma sobrecarga aos países mais pobres, por
isso a importância da cooperação com países
desenvolvidos, em especial os Estados Unidos.

além de mantas de bedim,
restando apenas aplicar
a nova capa asfáltica nos
próximos dias. A ponte é
uma importante ligação
para os moradores do São
Cristóvão, funcionários

da Sanepar, moradores
da zona rural e também
alunos e professores do Colégio Agrícola Estadual e do
campus de Ciências Agrárias da UEM (Universidade
Estadual de Maringá).

Governo inicia rodadas de
apresentação da Nova Ferroeste
a investidores estrangeiros
O Governo do Estado
promoveu nesta semana
a primeira rodada de conversas com investidores
internacionais sobre a Nova
Ferroreste. Esta é mais uma
etapa para a viabilização
do projeto do corredor de
exportações que deverá ser
o segundo maior do País.
O Grupo de Trabalho do
Plano Estadual Ferroviário
(GT Ferrovias) esteve reunido com representantes
da companhia ferroviária
Russian Railways (RZD)
para apresentar o projeto
que pretende implantar
a nova malha ferroviária
que terá 1.285 quilômetros
de extensão total, ligando
Maracaju (MS) ao Porto
de Paranaguá.
O diretor da Divisão
para América Latina da
RZD International, Andrey Grebenyuk, ressaltou
a Nova Ferroeste como
uma oportunidade única e
viu com entusiasmo a qualificação do projeto como
sustentável, assim como os
números econômicos que
a qualificam, segundo ele,
na vanguarda dos empreendimentos de infraestrutura
no Brasil.
“Estamos impressionados com os resultados
apresentados nos estudos
preliminares da Nova Ferroeste. Sem dúvida, um
projeto construído com o
propósito da sustentabilidade e ao mesmo tempo
rentável para o investidor
estrangeiro”, afirmou o diretor da RZD. No encontro,
o grupo sinalizou interesse
em estabelecer parcerias
com empresas brasileiras
na viabilização do projeto.
Para o Luiz Henrique

Fagundes, coordenador
GT Ferrovias, a reunião
foi fundamental para que
a empresa, que é referência mundial no modelo de
transporte, compreendesse
a dimensão da importância
para o desenvolvimento do
agronegócio no País.
Ele entende que a avaliação da RZD é uma validação
do empreendimento para o
mercado e comemora. “Estamos falando de um investidor internacional com alta
experiência no mercado
ferroviário. O Brasil hoje
administra aproximadamente 20 mil quilômetros
de trilhos, enquanto a RZD
administra em torno de 85
mil. Portanto, a opinião
deles ao analisarem tecnicamente os primeiros resultados de traçado e demanda
foi muito importante, principalmente porque eles se
mostraram admirados com
nossos resultados”, afirma
Fagundes.
O Governo pretende
continuar as conversas com
os investidores estrangeiros
e já articula para as próximas semanas encontros
com empreiteiras italianas,
empreendedores chineses
e ingleses.
A expectativa é que os
estudos de viabilidade da
Nova Ferroeste sejam finalizados em setembro e os
estudos de impacto ambiental em novembro. Com isso,
a ideia é colocar a ferrovia
em leilão na Bolsa de Valores do Brasil (B3), com
sede em São Paulo, logo na
sequência. O consórcio que
vencer a concorrência será
também responsável pelas
obras. O investimento estimado é de R$ 20 bilhões.
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Psicóloga de Umuarama fala sobre a cultura
do cancelamento, signiﬁcado e consequências
Umuarama - Nos últimos tempos a palavra
“cancelamento” surgiu
com força no meio digital
e caiu na boca do povo há
algumas semanas, após
acontecimentos ocorridos
no programa Big Brother
Brasil da Rede Globo. O
termo, que hoje é conhecido como a cultura do
cancelamento, é conhecido por pessoas com mais
tempo de redes sociais,
mas nem todo mundo está
familiarizado com a palavra, seu significado e
consequências.
Segundo a psicóloga
Thais de Nigro Bastos
o termo cancelamento
é relativamente recente
e é mais comum entre
os usuários das redes
sociais, onde surge um
ambiente onde os usuários se sentem à vontade
para dizer o que pensam,
com a impressão de que
sua identidade não será
revelada.
“O cancelado é uma
pessoa ou empresa, anônima ou famosa, e que
expressa uma opinião ou
conduta vista como questionável e errada para a
moral da sociedade ou de
um grupo. A partir disso
existe um ‘linchamento
virtual’. Já os canceladores são pessoas que
não concordando com a
opinião exposta, boicotam

e punem o cancelado com
ofensas, exposição do erro
e deixando de segui-lo
em suas redes sociais. Aí
acontece o efeito manada, onde a identificação
entre as pessoas faz com
que se unam para exaltar
ou criticar e acentuar o
cancelamento”, explicou
Thais Bastos.
Na visão da psicóloga,
o cancelamento é o reflexo
de uma sociedade imediatista e intolerante, onde
as pessoas não têm mais
espaço para errar. “Ou
as pessoas amam demais
ou odeiam demais e se
colocam como superiores em relação à pessoa
cancelada. O cancelado
é visto como alguém não
merecedor do perdão e é
reduzido ao seu erro.
REFLEXÕES
SOBRE O TEMA:
O cancelamento faz parte da sociedade a há anos,
porém tratado algumas
vezes por outros nomes no
ambiente físico e na busca por um entendimento
sobre as consequências
do ato, a psicóloga Thais
de Nigro Bastos abordou
algumas reflexões:
Xingar e excluir a pessoa, resolve o problema?
Será que o cancelador
tem a vida tão perfeita que
nunca seria criticado por
alguma ação ou fala?

Segundo a psicóloga Thais de Nigro Bastos o termo cancelamento é relativamente recente e é mais comum entre os usuários das redes sociais

Você nunca errou ou se
arrependeu?
Se o cancelador estivesse pessoalmente com o
indivíduo que errou, teria
as mesmas atitudes?
Será que o que queremos enquanto sociedade

são pessoas com a mesma
opinião?
Queremos mesmo reduzir a singularidade, a subjetividade, a opinião diferente?
O cancelado pode sofrer
psiquicamente com as consequências dessa punição.

Sensação de abandono,
desprezo, isolamento, irritabilidade, pensamentos
destrutivos, podem desencadear quadros de ansiedade, risco de suicídio e
depressão
A palavra empatia é

muito falada, mas pouco
praticada e o mais preocupante, o cancelamento não
é instrumento de reflexão,
mas sim de punição. Que
tal aprendermos a discordar de maneira pacífica,
menos agressiva?

Praça Brasília de Umuarama ganha novo visual com canteiros floridos e paisagismo
Umuarama - A Praça Brasília, na Avenida
Brasil com Rondônia, ganhou novos ares nesta
semana e está voltando
a ser um local agradável
para o passeio e lazer da
comunidade Zona VII. O
clima sombrio e aspecto
de abandono foram substituídos por um ambiente
bem arejado, claro e agora
ornamentado com flores
de sete tonalidades. A Diretoria de Meio Ambiente
do município está renovando o paisagismo local
e a diferença já pode ser
notada. Posteriormente
serão realizadas outras
melhorias com a lavagem
e recuperação das calçadas em petit pavê, muradas de pedra e colocação
de bancos, entre outros
serviços.
Na semana passada,
equipes da Prefeitura
limparam o espaço e prepararam canteiros com
terra adubada com cavacos, adubo supersimples
e esterco de frangos. Um
sistema de irrigação por

gotejamento também foi
implantado para rega
e nesta semana foram
plantadas cerca de 1.050
mudas de flores da espécie
sunpatiens, que além de
muito coloridas são resistentes ao sol e calor, com
os devidos cuidados.
A sunpatiens é uma
planta mais resistente
que outras espécies, por
isso tem sido muito utilizada para ajardinamento
em praças e canteiros da
cidade. “O sol é benéfico
para essa planta, mas ela
exige cuidados. Com o
trato adequado, irrigação
e adubação reforçada a
cada 15 dias, produz cerca de mil flores durante
todo seu ciclo de vida (de
8 meses a um ano). Ela
produz tantas flores que
às vezes fica difícil até
enxergar o solo”, explica
o diretor de Agricultura e
Meio Ambiente, Matheus
Michelan Batista.
O município adquire
mudas pequenas, desenvolve as plantas por cerca
de trinta dias em estufas

no viveiro de mudas (no
pátio rodoviário) e depois
é feito o transplante. “Com
a irrigação, as plantas
têm uma vida longa e florida, colorindo e tornando
as nossas praças locais
atrativos para a população”, acrescentou o diretor. “Mas a contemplação
precisa ser individual, sem
aglomeração”, destacou.
Esse trabalho de revitalização de logradouros
públicos segue recomendação do prefeito Celso
Pozzobom, com o objetivo
de tornar a cidade mais
agradável e receptiva aos
visitantes, lembrando que
neste momento de pandemia as aglomerações
devem ser evitadas. Outras
praças bem floridas na cidade são a Miguel Rossafa
(no alto da Avenida Paraná) e a Hênio Romagnolli,
ao lado da Prefeitura, além
da orla do Lago Aratimbó.
As flores também decoram canteiros na Avenida
Paraná e na Avenida Rio
Branco, entre outros pontos da cidade.

Nesta semana foram plantadas cerca de 1.050 mudas de flores da espécie sunpatiens na praça

A Praça Brasília, na Avenida Brasil com Rondônia, ganhou novos ares nesta semana
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Inconsistência do clima promove desaﬁos
para os produtores da região Noroeste
Umuarama – Os agricultores de todo Paraná passam por desafios
nos últimos anos com
a inconsistência entre
chuvas e secas, em busca de uma produção
de resultados. As a diversidade do do tempo
afetam principalmente
os produtores da região
do arenito Caiuá e conforme pesquisadores da
Universidade Estadual
de Maringá (UEM),
Campus de Umuarama,
investir em tecnologia e
seguros contratuais são
formas de melhorar a
produção na região.
Segundo o professor do
curso do departamento de
Ciências Agronômicas da
UEM de Umuarama, João
Paulo Francisco, um exemplo de inconsistência de
tempo na região de Umuarama é o acumulado de chuva
em um curto período. “Nos
meses de janeiro e março
de 2021 o volume de chuva
acumulado foi maior do que
a média histórica destes
meses. Destaque para janeiro
que apresentou 70% mais
chuva quando comparado
à média histórica. Porém, o
mês de fevereiro apresentou
acumulado de chuva em
torno de 79% a menos do que
a série histórica”, ressaltou.
O ano de 2021 apresenta valores acumulados de chuva acima da
média, sendo que até
o primeiro trimestre do
mês o volume de chuva
registrado foi de 459
mm, ante 407 mm da série histórica. Entretanto
os meses de fevereiro e
março quase não chove. “Desconsiderando o
mês de janeiro, onde se
presenciou uma ótima
distribuição de chuvas,
nos meses de fevereiro
e março a variabilidade
das chuvas foi bastante
marcante. Em fevereiro, 70 mm dos 82 mm
registrados, ocorreram
entre os dias 12 a 14 do
mês. Em março ocorreu
uma chuva de 86 mm no
dia 04 e a partir desse
dia um evento de chuva
isolado, de 12 mm no
dia 17”, informou o João
Paulo.
Nesta má distribuição
de chuvas ao longo do
ano, a safra da soja foi
beneficiada com a boa
quantidade de chuva apresentada em janeiro, porém
o milho vem sofrendo com
a seca. “As cooperativas
ainda não conseguiram
uma avaliação geral, mas
hoje podemos dizer que
temos uma perda de 5%
na safra do milho devido
a seca. O milho novo era
para ter mais de meio

A safra da soja foi beneficiada com a boa quantidade de chuva apresentada em janeiro, porém o milho vem sofrendo com a seca

Previsão e La Niña
O ano de 2021 está marcado pela
presença do fenômeno conhecido
com La Niña, caracterizada pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, como consequência
para a região sul do país, em anos
de La Niña, espera uma estiagem
em toda região, principalmente no
inverno. Tal previsão poderia agravar
a estiagem atual.
No entanto, o serviço de meteorologia do governo da Austrália
(Australian Government Bureau of
Meteorology) informou que a maioria
dos indicadores associados ao ENSO
O professor João Paulo Francisco ao lado da eﬆação
meteorológica da UEM no Campus Fazenda em Umuarama

metro de altura e hoje as
plantas não passam de
dois palmos, principalmente no arenito Caiuá”,
ressaltou o economista do
Departamento de Econo-

mia Rural de Umuarama
(Deral), Ático Luiz.
ORIENTAÇÃO
A variabilidade de
chuvas presente cada

vez mais na região, expõem a complexidade
dos desafios dos produtores em tomar decisões
no campo. Operações
como semeadura e colheita são totalmente
dependentes das condições meteorológicas
e a principal saída para

(El Niño/Oscilação Sul) passaram
de La Niña para neutro. Em outras
palavras, o fenômeno La Niña chegou
ao fim e o oceano Pacífico Equatorial
voltou para a condição de neutralidade.
“As projeções dos modelos climáticos apontam que essa neutralidade
permaneça até o fim do inverno. Estas mesmas projeções indicam que a
previsão para os meses de Abril, Maio
e Junho indicam chuvas levemente
abaixo da média em boa parte da
região sul, sul do centro-oeste e do sudeste”, alertou João Paulo Francisco.

o produtor é investir
em tecnologias. “O produtor precisa buscar
apoio tecnológicos na
redução dos riscos climáticos, como também,
encontrar alternativas
contratuais e de seguro,
pois não se tem controle
sobre o clima e essas

medidas diminuem os
riscos. Além disso, é
importante que os produtores respeitem o
Zooneamento Agrícola
e de risco climático,
definindo áreas e períodos específicos para
o plantio”, orientou o
professor da UEM.

Ritmo do plantio de trigo ainda é lento, mas a expectativa é de produtividade recorde
O plantio de trigo já começou no Paraná, mas, em
razão do solo seco, ainda
caminha devagar. Apesar
disso, a expectativa é que
alcance a produtividade
recorde de 2016, quando
as condições eram semelhantes. Os dados estão
no Boletim de Conjuntura
Agropecuária, elaborado
pelo Departamento de
Economia Rural (Deral),
da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento,
referente à semana de 10
a 16 de abril.
Desde 1.º de abril, os
produtores da maior parte
dos municípios do Norte
do Paraná estão aptos a
plantar trigo, de acordo
com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático
(Zarc). No entanto, a se-

meadura começou tímida,
não alcançando sequer
1% da área projetada,
principalmente em razão
do solo muito seco. Na
primeira quinzena de abril
as chuvas foram raras
freando o ritmo do plantio.
Além das condições
climáticas desfavoráveis, muitos produtores
dos municípios aptos
a plantar o trigo em
abril optaram pelo milho de segunda safra.
Portanto, mesmo que
as chuvas favoreçam,
o percentual de plantio
de trigo deve se manter
baixo não ultrapassando 2% na próxima semana.
No entanto, a situação
não preocupa até este
momento. Afinal, na safra

de 2016, os produtores
chegaram, em 18 de abril,
com menos de 1% das
sementes no solo, e, ao
final do período, foram
recompensados com produtividade recorde no
Estado: mais de 3 mil
quilos por hectare.
CAQUI E MANDIOCA
O boletim também
traça um panorama da
cultura do caqui, tanto em
termos mundiais, quanto
brasileiro e paranaense.
O Estado é o quarto produtor em volume e Valor
Bruto da Produção. Em
2019, foram colhidas 8,6
mil toneladas em 637
hectares, o que rendeu R$
15,3 milhões.
Enquanto há dificuldade de plantio do trigo

preço, com elevação de
2,2%.

Desde 1.º de abril, os produtores da maior parte dos municípios do Norte do Paraná eﬆão aptos a plantar trigo, de
acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc)

devido ao solo seco, para
a mandioca essas condições climáticas dificultam
a colheita. Com menor

oferta para as indústrias
de fécula e farinha, os
produtores já começam a
perceber uma reação no

MILHO E SOJA
A estiagem também afeta o desenvolvimento do
milho de segunda safra.
Nos 2,4 milhões de hectares, 76% das áreas apresentaram condições boas nesta
semana, com possibilidade
de atingir ou superar o potencial produtivo, 21% têm
situação mediana e apenas
3%, ruins.
A colheita da soja
avança, atingindo 98%
da área semeada na safra
2020/21, mesmo índice
do período anterior. Das
áreas a campo, 79% estão
em condições boas e 31%
são consideradas medianas.
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Como agir caso tenha conhecimento ou
testemunhe violência contra o idoso

O C e n t ro d e R e f e rência de Assistência
Social (CREAS/CRAM) é
a unidade da Secretaria
Municipal de Assistência Social que atende a
pessoa idosa em situação
de risco ou violação de
direitos – que inclui a
violência física, sexual,
psicológica, patrimonial,
negligência, autonegligência, abandono e outras formas.
Os casos chegam ao
conhecimento através de
denúncias de familiares
ou da comunidade, por
encaminhamento dos
Centros de Referência
da Assistência Social
(CRAS), serviços sociais
e d a s á re a s d e s a ú d e
ou educação, Conselho
Tutelar, Conselho de Direitos da Pessoa Idosa,
delegacias ou do Judiciário, além do telefone
Disque 100.

Colisão frontal
entre carro e
caminhão deixa 2
feridos na PR-323
em Perobal
Uma mulher de 41 e
uma menina de apenas
11 anos ficaram feridas na
colisão frontal entre um
Chevrolet Cruza em que
estavam e um caminhão,
durante a madrugada deste
sábado, na PR-323, próximo ao posto Cavalo Branco,
em Perobal,segundo a Polícia Rodoviária Estadual de
Cruzeiro do Oeste.
As duas foram socorridas pelos Bombeiros e
pelo Samu e levadas até
o Hospital Norospar em
Umuarama. A princípio
elas tiveram ferimentos
considerados leves. Os
condutores do carro e do
caminhão nada sofreram.
As causas do acidente serão
apuradas posteriormente.

Cumprimento
de mandado de
prisão termina
em confusão no
Parque D Pedro I
Dois homens acabaram detidos pela Polícia
Militar durante o cumprimento de um mandado de
prisão que terminou em
confusão, durante a noite
desta sexta-feira (16) na
rua Cecília Meireles, no
Parque D. Pedro I, em
Umuarama.
Segundo a PM os policiais foram até o local
para cumprir o mandado
de prisão pelo crime de
roubo contra um homem
de 25 anos. O suspeito
teria tentado fugir, mas
acabou detido após cerco
policial. Quando os policiais levaram o suspeito
para a viatura chegou um
casal alegando ser amigo
do suspeito e que o trio
estaria junto na residência
do casal, segundo a PM.
Ainda de acordo com
a PM o homem, de 18
anos, teria desacatado os
policiais e ainda investido
contra os policiais com
socos e chutes. O homem
foi imobilizado e detido
acusado por desacato,
desobediência, ameaça e
resistência.

Cada caso é avaliado
particularmente. O atendimento se dá por telefone, presencialmente ou

por visitas domiciliares,
que permitem identificar
a realidade vivenciada
pelo idoso. “A partir daí

ocorrem as intervenções
– orientação ou encaminhamentos para outros
serviços –, que visam so-

lucionar a violação de direitos da forma possível.
Para maior efetividade,
as ações são pactuadas
entre a equipe e a família
atendida”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Izamara
Amado de Moura.
Em março deste ano
o serviço recebeu 116
casos. As violências
mais frequentes foram
a psicológica, seguida de
negligência, violência
física, abandono, violência patrimonial, autonegligência e violência
sexual. A demanda de
famílias que solicitam
acolhimento para idosos
por dificuldades com os
cuidados necessários tem
aumentado diante do
agravamento de quadros
de saúde. Em março
foram cinco os casos de
institucionalização pelas
equipes do serviço.

“Caso o idoso não tenha condições para permanecer com a família,
por qualquer motivo, ou
esteja em situação de
rua, ele é encaminhado
para instituições de longa permanência onde
tem a chance de um
envelhecimento digno
e saudável”, completa a
secretária.
O CREAS/CRAM funciona na Rua Pinguim,
4651, Praça Tamoio, de
segunda a sexta-feira das
8h às 11h30 e das 13h30
às 17h30. O telefone de
contato é 3906-1101/
3906-1102/ 9.84571135 e
a equipe é composta por
Aline Moreno de Camargo
(coordenadora), Eunice
Fátima de França (agente
social) e pelas assistentes
sociais Sonia Maria Ortiz
da Silva e Ana Maria Toth
Alves. E-mail: cram@
umuarama.pr.gov.br

Mulher esfaqueia marido após discussão em Cruzeiro do Oeste, diz PM
Uma moradora de Cruzeiro do Oeste de 35 anos
foi presa em flagrante durante a madrugada deste
sábado (17) acusada de
dar uma facada nas costas
do marido, um homem de
43 anos, depois de uma
discussão, segundo a Polícia Militar.
A vítima foi socorrida pela PM e pelo Samu,
encaminhada ao Hospital
Municipal e na sequência
transferido para o Hospital
Norospar, em Umuarama.
A mulher foi levada para a
delegacia da Polícia Civil de
Umuarama.
Segundo a Polícia Militar era por volta das 2h30
quando a mulher entrou
em contato com a central
da PM pelo telefone 190
pedindo socorro dizendo
que o marido havia caído
e batido a cabeça. Antes da
viatura chegar a residência
do casal, na rua Florianó-

polis, na área central de
Cruzeiro, a mulher ligou
novamente contando que
o marido havia levado uma
facada nas costas.
Quando os policiais chegaram até o local encontraram o homem sentado com
sangramento nas costas e
cuspindo muito sangue e
acionaram uma ambulância do Samu. Aos policiais a
vítima relatou que a esposa
o teria esfaqueado nas costas após uma discussão.
Já a mulher negou a
acusação e contou que o
marido chegou ferido em
casa, segundo a PM. Ainda
segundo a PM a mulher
teria usado uma faca de
mesa, lavado a mesma na
pia da cozinha e jogado a
arma pela janela. No quintal os policiais apreenderam
a faca e após conduziram a
mulher para a delegacia,
acusada inicialmente de
lesão corporal.

Casal é preso em flagrante por Ladrões roubam carga
de
cigarros
e
abandonam
tráfico de drogas em Alto Piquiri vítima em carreador
Um casal foi preso
em flagrante acusado
de tráfico de drogas durante o cumprimento
de mandado de busca e
apreensão em uma residência na rua Catity,
no distrito de Saltinho
do Oeste, em Alto Piquiri, segundo a Polícia
Militar.
No imóvel os policiais apreenderam maconha, cocaína, crack,
além de balança de
precisão, três aparelhos
celulares e R$ 1.437
em dinheiro, que seria
proveniente do tráfico,
segundo a polícia. O
casal, um homem de 36
anos e a mulher de 23
anos, foi encaminhado
para a cadeia pública
de Iporã.
Segundo a PM a ação
ocorreu durante uma
operação conjunta com
a Polícia Civil após várias denúncias de que
o imóvel seria usado
como ponto de venda
de entorpecentes. No
lo c a l fo ra m a preen didos 830 gramas de

O motorista de uma
empresa de cigarros foi
rendido por criminosos,
que roubaram a carga
com cerca de 300 pacotes e abandonaram o homem em um carreador
na rodovia Bento Fernão
Dias, próximo ao distrito
de São Lourenço, em
Cianorte, no fim da tarde
desta sexta-feira (16),
segundo a Polícia Militar.
Segundo a PM o motorista da empresa relatou
que seguia em uma perua VW Kombi carregada
com cigarros, sentido
Araruna ao distrito de
São Lourenço, quando
próximo a Capela São
Marcos foi interceptado
por um Peugeot, modelo

maconha, dispostos em
6 porções; 5 gramas de
cocaína, dividida em15
porções; e 8 gramas de
crack, fracionado em

34 pedras. O entorpecente foi localizado
com a ajuda do cão farejador da equipe Canil
da PM de Umuarama.

206, de cor prata.
De acordo com a PM,
o passageiro do Peugeot
desembarcou do veículo com um revólver
em mãos e anunciou o
assalto. Ainda segundo
a Polícia Militar, o criminoso teria assumido
a direção da Kombi e
percorrido cerca de 5
quilômetros até o carreador, onde teria sido feita
a transferência da carga
de aproximadamente
300 pacotes de cigarros
de diversas marcas para
o Peugeot. Os ladrões
ainda teriam roubado
dinheiro do motorista,
que foi abandonado no
local. Após os criminosos
fugiram.
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ITERAPIA E ALEGRIA

Pandemia e isolamento aumentam a
procura pelo cultivo de plantas em casa
Em isolamento social,
as pessoas tendem a
sentir falta de sair e do
contato com a natureza,
por isso, ter plantas em
casa e cuidar delas podem ser um alívio e um
passatempo que pode facilmente ser incorporado
à rotina.
Plantas

Manter plantas em
casa exige cuidados simples que podem ser feitos
por qualquer pessoa, sem
a necessidade de contratar um profissional. Além
do contato com um pouco
de natureza dentro de
casa, o cultivo de plantas
ainda é uma atividade
terapêutica, como cita a
jornalista Melissa Carmelo, de 30 anos. Ela
conta que sempre gostou
de plantas, mas a lida e
a convivência diária com
as plantas vieram para
ficar durante a pandemia
de covid-19, em agosto de
2020.
Terapia com plantas

“Assim como muitos
brasileiros, desenvolvi
um quadro emocional
de ansiedade e pânico, e
durante uma sessão de
terapia foi que as plantas
surgiram como forma
de resgate de memórias
acolhedoras da infância
e como uma atividade

Compartilhando plantas
Para a jornalista, além do efeito visual na
decoração da casa e terapêutico, o cultivo das
plantas se tornou uma forma de troca para fazer
o outro feliz. “Na era do compartilhamento,
fomos pegos de surpresa por um vírus que
nos impede de ir e vir e nos questiona sobre
respeito ao próximo, política, planos e escolhas.
Descobri que me faz bem poder compartilhar
com familiares, amigos e vizinhos, vasinhos ou
mudas das minhas próprias plantas como forma
de aproximação emocional. E a onda pega. Em
meados de março me infectei pelo coronavírus
e como forma de amor, minha avó me enviou
um vaso com uma muda de avenca que havia
sido plantada pelo meu falecido avô anos atrás.
Meu coração transbordou de felicidade e serviu
como um acalanto durante minha recuperação”.

segura que me permite a
abstenção do momento
presente. Acompanhar
o desenvolvimento de
uma plantinha acaba
nos colocando em contato com nossos próprios
processos e ideias, além
de criar um vinculo de
aprendizado e cuidado,
o que pra mim foi essencial”, detalhou Melissa,
que já havia tentado corte e costura, modelagem,
musicoterapia e outras
atividades para lidar com
a ansiedade.
Samambaia

Melissa, que tem nome
da planta, começou com
quatro vasos de renda
portuguesa (Davallia fejeensis), uma samambaia

nativa das ilhas Fiji, de
origem da Austrália, e
que pode ser cultivada
nos mais diferentes ambientes. “Na hora não
entendi porque havia
escolhido esta plantinha
entre tantas. Depois, me
recordei. Minha avó Beatriz, a quem sou muito
apegada, sempre cultivou a planta e foi a forma
inconsciente que encontrei para trazê-la para
perto. Quinze dias depois
eu já tinha samambaia,
diversas begônias, heras,
jiboias, azaléias, bromélias, avencas, costelas de
adão, lágrima de cristo,
primavera... Atualmente
tenho umas 20 espécies
diferentes e mais de 30
vasos”.

Espécies que devem ficar longe de crianças e animais Plantas ideais para quem quer começar a cultivar
Em casas com crianças
e animais domésticos, é
preciso ter um cuidado
especial, já que algumas
espécies desencadeiam
processos alérgicos ou são
venenosas. Conheça algumas espécies que devem
ser evitadas:
Antúrio
Todas as partes da
planta possuem oxalato de
cálcio, cujo princípio ativo
oferece riscos a saúde dos
animais. Os sintomas são
vômitos, diarreia, salivação, asfixia, inchaço da
boca, lábios e garganta,
e edema de glote (uma
reação alérgica tratada
com adrenalina).
Azaleia
A adromedotoxina, encontrada principalmente
no néctar da planta, ao
ser ingerida pelo cachorro
pode causar distúrbios
digestivos e alterações
cardíacas.
Bico-de-papagaio
“Esta planta é perigosa
até para nós humanos”,
explica Regina. “Quando
seu látex leitoso entre em
contato com os olhos causa
irritação, lacrimejamento,
inchaço das pálpebras e
dificuldades na visão”. Mas
com os animais domésticos
o perigo é ainda maior.
“Apenas o toque na planta
é suficiente para causar lesões na pele e conjuntivite
canina”. Em caso de ingestão, pode causar náuseas,
vômitos e gastroenterite
(inflamação que afeta o
estômago e o intestino),
adverte a especialista.
Espada-de-São-Jorge
Produz substâncias

como glicosídeos prenúncios e saponinas esteroidais, que são tóxicas tanto para humanos quanto
para animais. No caso de
ingestão, essas plantas
podem irritar a mucosa,
levando a dificuldade de
respiração e de movimentação, além de salivação
intensa nos pets.
Lírio
Todas as partes da
planta são tóxicas. Após
serem tocadas ou ingeridas, os animais podem
apresentar irritação oral
e coceira na pele ou mucosas, irritação ocular,
dificuldade para engolir
e respirar, alterações nas
funções renais e neurológicas.
Hortênsia
Possui um princípio
ativo chamado hidrangina,
que a torna venenosa.
Sua ingestão pode causar
náuseas, irritação na pele,
dor abdominal, letargia e
vômitos. “Não é preciso
jogar a flor fora, apenas
certifique-se de mantê-la
fora do alcance de crianças, que podem se atrair
pela cor forte e por sua
exuberância”, observa
Regina.

Tinhorão, Comingoninguém-pode e Copode-leite
A ingestão delas provocam reações como inchaço
de lábios, boca e língua,
sensação de queimação,
vômitos, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia. Em contato
com os olhos, elas podem
provocar desde irritação
até lesão na córnea.
Begônia - Sua ingestão
pode provocar irritação
na boca, língua e lábios,
dificuldade em engolir e
sensação intensa de queimadura.
Dama-da-noite
Suas partes tóxicas são
os frutos imaturos e suas
folhas, que se ingeridos
pelos pets podem causar
náuseas, vômito, agitação
psicomotora, distúrbios
comportamentais e alucinações.
Hera
É tóxica por inteira, o
seu óleo urushiol irrita
principalmente mucosas,
causando coceira excessiva, irritação nos olhos,
irritação oral, dificuldade
de deglutição e até mesmo
de respiração.

Para quem ainda não começou e pretende manter
plantas e flores em casa,
pode aproveitar deste ontem
sábado (17), Dia Nacional
da Botânica, para iniciar o
cultivo. Quem dá as dicas é a
Regina Bazani, especialista
em plantas e flores ornamentais da MilPlantas (perfil do
instagram: @milplantas),
uma das maiores referências
em plantas e flores ornamentais em São Paulo.
“Iniciei com espécies como
cactos e suculentas. Elas
podem estar em vasos ou
em arranjos plantados. São
espécies que precisam de cuidados menos intensos. Você
pode também ter filodendros
como a jiboia, orquídeas e ir
testando lugares da casa, seu
tempo para cuidado e se será
possível dispor de mais tempo
para outras espécies.”

A pesquisa
Ela aconselha pesquisar
sobre a espécie que se pretende comprar: “primeiro deve-se
pesquisar a espécie que você
quer ter e quais os cuidados
que ela necessita: a rega
correta para cada espécie; o
adubo que lhe é mais indicado; um lugar iluminado, mas
não diretamente no sol. [É
importante] o olhar constante
nas folhas e caules para ver
se existe parasitas. E um segredinho pra saber se está na
hora de regar é colocar o dedo
na terra, se ele sair sem terra,
está seca e deve ser regada”.
AS mais indicadas
Segundo a especialista,
para quem mora em casa
ou mesmo apartamento, as
plantas mais indicadas são:
Cróton
Esta espécie chama a atenção por suas folhas coloridas e
grandes. Brilhantes e um pouco retorcidas, elas surgem em
tamanhos variados e podem
mesclar tons de vermelho,
amarelo, verde ou laranja,
formando lindas combina-

ções. A folhagem exuberante
somente será mantida se a
planta receber bastante sol
direto. “Por isso, posicione o
vaso próximo a uma janela.
Dicas importantes: ela não
se adapta a locais com ar
condicionado; ao manipular a
planta, utilize luvas, pois sua
seiva pode provocar irritações
na pele”, aconselha Regina.

Orquídea
Campeã no uso interno, ela
pede poucos cuidados. Uma
das espécies mais comuns é
a phalaenopsis, cujas flores
arredondadas variam entre
o branco, o rosa, o amarelo e
a púrpura. Por ser bastante
delicada, é melhor escorar
sua haste em um apoio. “Vale
a pena substituir os vasos de
plástico pelos de barro, pois
são porosos e drenam melhor
a água. Deve ser cultivada
à meia-sombra, recebendo
iluminação indireta. Preste
atenção na coloração da folhagem: se estiver escura, mude
a orquídea de local”, diz a
especialista.
Suculentas
São plantas que apresentam raiz, talo ou folhas engrossadas, característica que
permite o armazenamento
de água durante períodos
prolongados. Bastante fáceis
de cuidar, elas costumam “avisar” do que precisam, basta
prestar atenção aos detalhes.
“Se as folhas começarem a
murchar, aumente gradativamente a quantidade de água;
se as folhas da base começarem a apodrecer, diminua. Se
ela ficar fina e perder muitas
folhas, não está recebendo a
quantidade necessária de luz.
O ideal é proporcionar pelo
menos quatro horas diárias de
sol para que elas sobrevivam
com saúde”.
Lança de São Jorge
É uma das espécies de
plantas mais indicadas para
cultivo dentro de casa. Além
de ser uma planta fácil de

cuidar – exige poucas regas
e quase nada de adubação
– a Lança de São Jorge se
desenvolve muito bem em
ambientes de baixa luminosidade, sendo ideais para
aquele cantinho da sala sem
muita luz.

Cacto
Ótima opção para quem
não tem tempo ou jeito para
cuidar de plantas, a espécie
gosta de muitas horas de luminosidade direta e pouca água.
Quanto mais sol seu cacto
receber, mais robusto e bonito
ele ficará. Quando plantado
em vasos, ele estaciona seu
crescimento ao perceber que
o espaço acabou.
Bromélias
Com vários tipos diferentes de flores e folhas, a
bromélia pode apresentar
as mais variadas cores e
complementar a decoração
de qualquer ambiente. A luz
direta pode queimar suas
folhagens, portanto prefira
mantê-las na sombra. Lembre-se também de molhá-la
a cada dois dias.
Palmeira Ráfia
ou Rápis
Esta é uma planta perfeita
para ter dentro de apartamento: muito bonita e fácil de
cuidar, esse tipo de palmeira
é ideal para ser cultivada
em salas de estar, por conta
do seu tamanho mais avantajado. Deve ser mantida
protegida do sol, mas em um
ambiente com boa qualidade
de luz natural.
Já quem deseja ainda
ter uma horta em casa
deve iniciar da forma mais
simples, aconselha Regina:
“comece comprando vasos
plantados e deixe na sacada ou em seu quintal. Veja
como funciona a dinâmica
e aí você pode investir
em um espaço para horta
plantada em casa ou em
vasos, inclusive até com os
modelos auto irrigáveis”.
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IVACINA JÁ

Vacinação pode fazer 54% dos pequenos
negócios retomarem faturamento até agosto
Se o ritmo de vacinação no País for acelerado,
54% dos pequenos negócios, o correspondente a
9,5 milhões de empresas,
poderão retomar o faturamento para um nível
pré-pandemia até o dia
18 de agosto, segundo
estudo conduzido pelo
Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Desse grupo, segundo o
Sebrae, estão empresas
que atuam principalmente nos setores menos
atingidos pela crise e
que, por isso, podem
ter uma reação mais
rápida, como comércio
de alimentos, saúde e
educação.
O estudo do Sebrae levou em conta o atual cronograma de vacinação do
Ministério da Saúde, mas
também levou em consideração um aumento
da velocidade da vacinação para o limite da
capacidade do Sistema
Único de Saúde (SUS),
ou seja, de 3 milhões de
doses de vacinas diárias.
Com essa premissa, que
precisa que o País tenha
mais vacinas disponíveis
para ser cumprida, até
o dia 24 de maio 100%
dos idosos com mais de
60 anos e dos profissionais da saúde estariam
imunizados com duas
doses da vacina, aponta
o estudo.
“Nós nos entusiasma-

mos com essa análise
porque ela nos traz um
pouco de esperança e de
luz”, comenta o presidente do Sebrae, Carlos
Melles. Por conta da
leitura de que apenas
a imunização da população levará à esperada
retomada da economia,
Melles disse que apoia
as iniciativas que visem
aumentar a velocidade
da vacinação no País. O
estudo do Sebrae considerou que até o dia 18 de
agosto, assim, todos os
adultos com mais de 40
anos estejam vacinados,
o que se leva em conta
também que o cronograma siga pela idade.
As pequenas empresas
foram as mais afetadas
pela pandemia. A estimativa é de que aproximadamente 700 mil PMEs
(pequenas e médias empresas) tenham fechado
as portas definitivamente
no ano passado.
Já setores mais afetados pela pandemia,
tal como bares e restaurantes, só retomariam o
nível pré-pandemia por
volta do dia 11 de outubro, assumindo para essa
projeção que as pessoas
com mais de 25 anos
estejam imunizadas até
essa data. Já o setor de
beleza só alcançaria o
estágio de faturamento
equivalente ao pré-pandemia em 27 de outubro.
Segundo o estudo fei-

to pelo Sebrae, os setores
de turismo e economia
criativa, no entanto, devem demorar ainda mais,
voltando ao patamar de
faturamento anterior à
pandemia apenas em
2022. A demora maior,
segundo Melles, decorrerá do fato de que as
pessoas, mesmo vacinadas, devem continuar
por um tempo evitando
aglomerações.
Nesse grupo está Teresinha Dotto, dona de um
bufê em Guarulhos. Sua
percepção é que algum
movimento, vindo de
pequenos eventos deverá
vir apenas a partir do
segundo semestre, com
festas maiores apenas
em 2022. Isso se a vacinação ocorrer de forma
mais célere. “Temos que
vacinar para ter uma
retomada no setor de
eventos”, comenta a pequena empresária.
Com seu negócio paralisado na pandemia, a
solução para manter algum movimento - e faturamento - foi a criatividade.
Com a cozinha do bufê a
ideia foi passar a vender
marmitas, kits de festas
em casa e passou a ser
ativa em redes sociais. O
faturamento hoje está em
volta de 20% do que era
antes da crise e a solução
para se manter de pé, além
de tentar novos serviços,
foi cortar todos os custos
possíveis de sua operação.

Fôlego financeiro
Enquanto a vacinação mais
efetiva não vem, Melles afirma que
as pequenas empresas precisam de
medidas que lhes ajudem a ter fôlego para aguentar esse período que
as separa da vacinação. Isso porque,
segundo ele, essas empresas estão
enfrentando o pior momento desde
o início da pandemia, sem capital de
giro, com dívidas e com limitação
de circulação de pessoas diante

das medidas mais restritivas em
muitas localidades do País para se
combater a pandemia. O Sebrae
vem trabalhando para que sejam
adotadas medidas como moratória
de débitos fiscais, aprovação do
Pronampe permanente, renovação
das Medidas Provisórias que flexibilizaram as regras trabalhistas e pela
renegociação das dívidas tributárias,
segundo o presidente do Sebrae.

SUA NOTA DO
ENEM VALE
BOLSA 100%
Até

Comece a estudar ainda
neste semestre.

O sonho da graduação pode estar mais próximo de se realizar. Isso
porque, você tem a chance de estudar na Unipar utilizando o seu
desempenho no Enem 2020, o que garante bolsa de até 100%.
E para saber o valor da bolsa é muito fácil, basta preencher o cadastro
no site www.unipar.br e aguardar o retorno da Instituição.
Não perca tempo!
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Segundo episódio

Foto: Bruno Fagundes / Renato Rocha
Miranda-RG

Livro

Maria Flor acaba de lançar seu primeiro livro. A atriz
anuncia que se trata de uma obra de ficção e que qualquer semelhança com nomes, pessoas ou situações da
vida real terá sido mera coincidência. O fato é que quem
ler “Já Não Me Sinto Só” vai ficar com a pulga atrás da
orelha. A começar pelo nome da protagonista, Maria, e por
sua profissão, atriz. O livro lançado pela Editora Planeta
conta a história de uma mulher e sua profunda jornada
de autoconhecimento, sobre quem foi e quem deseja ser,
a partir do término de um longo relacionamento. A obra
tem 192 páginas e já está disponível para venda.
O dia a dia
Lorena Improta, mulher do cantor Léo Santana,
compartilhou alguns momentos de sua rotina de
início de gravidez. Ela contou que perdeu peso
durante os quatro meses de gestação e que sua
alimentação está passando por ajustes, com o
apoio de uma nutricionista. Lorena Improta não
esconde que ainda sente muito enjoo.

O tempo passa

Jean Paulo Campos completou 18 anos e tem recebido
muitos elogios nas redes sociais. Para lembrar, ele alcançou o sucesso ainda criança quando interpretou o Cirilo,
na novela “Carrossel”.

Os ﬁlhos estão crescendo

Em uma postagem recente, Andressa Suita falou sobre
o crescimento dos filhos, Gabriel e Samuel, e também compartilhou com outras mães como tem sido o desfralde das
crianças que já usam o vaso sanitário. Bem humorada, no
mesmo post, a mulher de Gusttavo Lima pediu: “Tempo,
vai com calma...”.

Namoro sério

Quem convive com a cantora Giulia Be conta que o
namoro com Gabriel David, o diretor de Marketing da
LIESA – Liga Independente das Escolas de Samba – vai
muitíssimo bem. Eles têm sido muito discretos e assumiram o relacionamento apenas para os familiares e amigos
próximos.

Nada sério

Mel Maia tranquilizou os seus fãs explicando que foi
ao hospital para realizar uma endoscopia. Nada mais. A
jovem atriz foi diagnosticada com gastrite já está fazendo
o tratamento adequado. Força, menina!

Mãe zelosa

Lorena Carvalho explicou
que tem prestado bastante
atenção na sua alimentação
para não prejudicar o seu
bebê, Lucca, filho do ator Lucas Lucco, ao qual ela amamenta. Ela quer evitar que
o seu pequeno tenha cólicas
ou outro mal-estar em função
de qualquer besteira que a
mamãe tenha ingerido. Por
isso, o cuidado extra. Bonito
de se ver.

Morando em
Portugal

Há algum tempo, o ator
Bemvindo Siqueira e sua
mulher estão morando em
Portugal, sendo que o ator
não tem previsão de voltar
ao Brasil, mesmo ele tendo
vínculo de trabalho com a
Record TV.

Carro novo

Gusttavo Lima aumentou
a sua coleção de carros. O
cantor comprou uma Lamborghini Urus, amarela, avaliada em quase três milhões
de Reais. Trata-se de uma
edição exclusiva do veículo
e está à venda no Brasil com
unidades limitadas.

Feliz aniversário!

Igor Jansen completou
17 anos e foi muito badalado
nas redes sociais, inclusive
por Sophia Valverde, com
quem trabalhou em “Poliana”, produzida pelo SBT.
Igor e Sophia têm sido apontados como casal, embora
recentemente o jovem ator
tenha negado isso.

1) Como se chamava o personagem do
ator Bruno Fagundes,
na novela “Meu Pedacinho de Chão”?
a) Renato
b) Epaminondas
c) Ferdinando
d) Pedro Falcão
2) Quem viveu o personagem Tião na
novela "O Clone"?
a) Roberto Bonfim
b) Antônio Pitanga
c) Milton Gonçalves
d) Rocco Pitanga
3) Na novela "Desejos de Mulher", qual atriz interpretou a mãe da personagem vivida por Regina Duarte?
a) Rosi Campos
b) Valderez de Barros
c) Miriam Pires
d) Yara Cortês
4) Em "Coração de Estudante", qual dessas atrizes
viveu a personagem Lígia?
a) Vera Fischer
b) Adriana Esteves
c) Carolinha Casting
d) Jussara Freire
5) Qual dessas duplas atuou em "A Escalada", novela exibida pela Globo na década de 70?
a) Tarcísio Meira e Glória Menezes
b) Tarcísio Meira e Suzana Vieira
c) Francisco Cuoco e Dina Sfat
d) Francisco Cuoco e Sandra Bréa
(Respostas: 1-A / 2-B / 3-C / 4-D / 5-B)

Em forma

Thaila Ayala é verdadeiro exemplo quando o assunto é malhação. A bonitinha segue rigorosa rotina de
exercícios a qual não negligencia nem mesmo quando
está viajando. Por isso, ela dá show de beleza e boa
forma.

De bem com a vida

Maurício Mattar tem 57 anos de idade e costuma
dizer que o tempo só lhe trouxe boas coisas, entre elas
a maturidade, e que por isso convive muito bem com a
ideia de ter vivido mais de meio século.

Hoje a Globo exibe o segundo episódio de “Sandy e Junior: A História”. A docussérie original Globoplay mostra
como o talento e carisma da dupla despertaram a atenção
da indústria audiovisual. Além de trabalhos em publicidade, Sandy e Junior integraram produções no cinema e na
televisão. A estreia foi no filme “O Noviço Rebelde”, com
Renato Aragão no papel principal, em 1997. Dois anos
depois estreou na Globo o seriado “Sandy & Junior”, após
o êxito da exibição de um especial de Natal protagonizado pela dupla. Grande sucesso de audiência, o seriado
ficou quase quatro anos na grade da emissora e até hoje
é lembrado pelo público. No ano de 2001, paralelamente
ao seriado, Sandy protagonizou a novela “Estrela-Guia”,
de Ana Maria Moretzsohn, como a jovem hippie Cristal.
Junior também fez parte do elenco como o malabarista
Zeca. A novela também foi sucesso de audiência e teve
boa repercussão na crítica especializada. Em 2003, Sandy
e Junior protagonizam o filme “Acquaria”. Baseada em
um vasto arquivo musical e pessoal “Sandy e Junior: A
História" conta a trajetória de sucesso de uma das duplas
mais queridas do Brasil. Em sete episódios, o público
acompanha os shows emblemáticos, os clipes marcantes
e os momentos em família dos irmãos que conquistaram
uma legião de fãs pelo país.

Filmes

Filmes – 18/04/2021
(A programação de filmes está sujeita a alterações sem
o prévio aviso)
O Bom Gigante Amigo
(The BFG) 12h45, na Globo, EUA, 2016. Direção de
Steven Spielberg. Com Ruby Barnhill, Jemaine Clement,
Mark Rylance, Penelope Wilton. Sophie encontra um gigante amigável que se mostra uma alma bondosa, mas é
renegado pelos seus semelhantes por se recusar a comer
meninos e meninas.
Godzilla
(Godzilla) 13h15, na Record, EUA, 1998. Direção de
Roland Emmerich. Com Matthew Broderick, Jean Reno,
Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn. Após testes nucleares conduzidos por franceses no Pacífico Sul, o biólogo
Niko Tatopoulos é chamado pelo exército dos EUA para
investigar a descoberta de uma criatura desconhecida
no Canal do Panamá e um misterioso ataque a barcos
pesqueiros no Mar do Japão. Niko logo conclui que um
lagarto gigante foi criado pelas explosões e se vê na linha
de frente do combate ao Godzilla, que segue em direção
a Nova York. Ao lado do agente francês Philippe Roaché,
da determinada repórter Audrey e seu câmera Victor, o
biólogo precisa ajudar a salvar a cidade.
Star Wars - Os Últimos Jedi
(Star Wars: The Last Jedi) 15h50, na Globo, EUA, 2017.
Direção de Rian Johnson. Com Adam Driver, Carrie Fisher,
Daisy Ridley, Mark Hamill. A jovem Rey começa a mostrar
fortes sinais da Força, o que a faz procurar Luke Skywalker, que se vê obrigado a tomar uma decisão que mudará
sua vida pra sempre.
Ameaça no Ar
(Stealth Fighter) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 1999.
Direção de Jim Wynorski. Com Ice-T, Erika Eleniak, Ernie
Hudson. Um piloto naval forja sua própria morte durante
uma missão e passa a trabalhar para um traficante de armas. Ele rouba um bombardeiro poderoso e faz chantagem
com o governo americano.
3 Dias Para Matar
(3 Days To Kill) 00h00, na Globo, EUA, 2014. Direção de
MCG. Com Kevin Costner, Amber Heard, Tómas Lemarquis,
Connie Nielsen, Richard Sammel, Hailee Steinfeld. Ethan
é um assassino internacional que, ao ver a morte se aproximar, decide deixar a vida de espião para se reconectar
com a família.
Chappie
(Chappie) 02h00, na Globo, África do Sul/EUA, 2015.
Direção de Neill Blomkamp. Com Shalrto Copley, Hugh
Jackman, Dev Patel, Ninja Visser, Sigourney Weaver. Cientista deseja embutir emoções em robôs e rouba modelo
defeituoso para fazer experiências, até criar Chappie,
capaz de pensar e aprender por conta própria.

Áries
Para não se eﬆressar, evite inventar
muita novidade. As reclamações
dos outros devem ser ouvidas, mas
descartadas se forem incoerentes.
Permaneça firme e decidido. Sairá
vencedor!

Libra
É um ótimo período para o seu
crescimento interior e para alargar o
seu universo de conhecimentos. Ler
um bom livro, ou assiﬆir um filme de
sucesso pode acalmá-lo.

Touro
Aproveite para se aproximar de novas
pessoas para trocar informações e
conhecimentos, mesmo que seja online. Evite briga motivada pelo ciúme.

Escorpião
Aumento das tensões e dos conflitos
com o exterior tende a diminuir a sua
vitalidade e a aumentar a sua sensibilidade a problemas físicos. Supere com
exercícios de relaxamento.

Gêmeos
Não invente coisas novas agora.
Deixe para uma época mais propícia.
Tome cuidado com acidentes e cuide
de sua saúde e reputação. Amanhã o
dia será bem melhor.

Sagitário
Reduza os fatores prejudiciais à sua
saúde, largando vícios e maus hábitos.
Tenha cuidado com a alimentação.
Nunca pegue carona com alguém
que não eﬆeja completamente sóbrio.

Câncer
Influência favorável para as finanças.
Contudo, se as coisas não correrem
bem de imediato, eﬆeja certo de que
nos próximos dias, suas iniciativas
serão mais favorecidas.

Capricórnio
Lute com tenacidade e perseverança,
por tudo que pretenda realizar neﬆe
dia, pois, esforçando-se, conseguirá
resultados surpreendentes. Capacidade pessoal reconhecida.

Leão
Terapias alternativas e tradicionais
que favoreçam a saúde são sempre favoráveis. Tenha um cuidado
especial com o seu desempenho
profissional. Faça de tudo para alegrar
o seu amor.

Aquário
Evite prejudicar sua saúde não cometendo excessos alimentares, alcoólicos e profissionais. Não confie
demais, também, em subordinados e
eﬆranhos. Tem tudo para ter sucesso
pessoal.

Virgem
Não tenha medo de expressar suas
opiniões. Moﬆre-se seguro. Mantenha
o ritmo e espere o sinal verde para
fazer inveﬆimentos com seu rico dinheiro. Não deixe que a inveja o atinja.

Peixes
Reorganize o seu siﬆema de trabalho
de forma mais objetiva e, com isso,
economize tempo e esforço. Em casa,
mantenha uma atitude aberta, para ouvir e entender o ponto de viﬆa alheio.
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Veja os mitos e verdades para emagrecer
com saúde mesmo durante a pandemia
Emagrecer, ter o corpo
perfeito, é sonho de homens
e mulheres. É quase que impossível encontrar alguém
que diga sinceramente que
está feliz com o seu corpo
do jeito que é, do jeito que
a natureza programou.
Neste tempo de pandemia,
mudamos nossos hábitos
e muitos descobriram o
prazer de preparar a comida em casa, mas também
aumentou a ingestão de
alimentos em algumas famílias. É comum encontrar
pessoas que reclamam do
aumento de peso.
Busca da perfeição
De outro lado, somos
bombardeados diariamente
pela propaganda de um
estilo de vida no qual ser
magro, ou magra é sinônimo de sucesso. E mais,
quem não se encaixa nesse
“padrão magro” é julgado
e tem dificuldades para
encontrar roupas legais
que se adequem ao seu
tamanho. É uma verdadeira
ditadura.
Não tem milagre
Na busca do corpo ideal,
algumas pessoas perdem
o bom senso e se valem de
qualquer coisa para perder
peso. Dietas e medicamentos milagrosos não faltam.
E muitos mitos também
cercam a perda de peso. A
obesidade é uma doença
que precisa ser prevenida e
combatida, mas o problema
é quando perder peso vira
obsessão.

TOMAR ÁGUA

Uma grande aliada da boa saúde e do
emagrecimento é a água. Um adulto que tem
atividades leves deveria consumir, no mínimo,
dois litros de água diariamente. A água dá a
sensação de saciedade, facilita a digestão e
colabora com o trânsito intestinal.
Segundo os especialistas, muitos acabam colocando a saúde em risco por
acreditar em dietas milagrosas ou por não seguir
as recomendações do seu
médico e cortar por conta
própria refeições e nutrientes importantes para a
manutenção da saúde.

com problemas com a tireoide sempre sofrerão de
excesso de peso. Os médicos garantem que tudo
vai depender do controle
da dosagem de hormônio,
se estas estiverem dentro das taxas normais, o
metabolismo não sofrerá
alterações.

Reeducação
As pessoas devem lembrar que uma reeducação
alimentar complementada
com a prática de uma atividade física regular ajuda
não somente no controle do
peso, como também na manutenção de toda a saúde.

Jejuns
Muitas vezes, para perder peso rápido, há quem
ceda à tentação de pular
refeições ou mesmo aderir
ao jejum. Esta tática prejudica a saúde e não promove
queima de calorias, como
se imagina. Quando o organismo fica muitas horas
sem receber nenhum tipo
de nutriente, a produção de
insulina diminui, gerando
uma redução da sensação
de fome. Mas, com a retomada da alimentação, a
pessoa acaba consumindo
um número maior de calorias para suprir o tempo
em que permaneceu em
jejum.

Erros comuns
Veja algumas dicas nesta história de perder peso.
Há quem diga que reduzir as calorias ingeridas
é o suficiente para perder
peso, no entanto para o
emagrecimento ser saudável é fundamental aliar
atividades físicas regulares garantindo que o corpo
não perca a massa magra
também.
Outra ideia equivocada
é achar que as pessoas

Verduras
As verduras cruas são
boas aliadas, mas podem

As frutas são muito bem-vindas quando o assunto é saúde. E também emagrecimento. As
melhores são aquelas que contêm bastante água, como por exemplo, a pera. A melhor maneira
de consumi-la é crua e sem adição de nenhum complemento / GB Imagem

ser vilãs se acompanhadas de molhos de saladas
calóricos. Prefira sempre
acompanhas de pouco sal,
gotas de azeite e suco de
limão. A ingestão de frutas
requer atenção, escolha
sempre aquelas ricas em
água, tais como pera, melancia e melão.
E mais, o recomendado é
fazer seis refeições diariamente, sempre controlando
a quantidade e os tipos
de alimentos, lembrando
que as necessidades são
individuais, por isso a importância de buscar ajuda
profissional no assunto.

Leite materno de mulheres vacinadas tem
anticorpos para covid, apontam estudos
Estudos divulgados nos
últimos dias têm apontado
que, após imunizadas com
vacinas contra a covid-19,
mulheres que amamentam produzem leite com
anticorpos contra o novo
coronavírus. Nos Estados
Unidos, já há movimentos
de retomar o aleitamento
em busca da proteção dos
bebês. Embora seja uma
notícia positiva, pediatras
alertam que as pesquisas
ainda não comprovaram se
as crianças realmente ganham imunidade e, se sim,
quanto tempo isso duraria.

Anticorpos
No fim de março, foi divulgado estudo com 131
mulheres em idade reprodutiva, entre elas gestantes
e lactantes, que receberam
as duas doses da vacina
da Pfizer/BioNTech ou da
Moderna. O monitoramento
apontou a presença de anticorpos no sangue do cordão
umbilical e no leite materno
das participantes.
Os pesquisadores, do
Massachusetts General
Hospital (MGH), Brigham
and Women’s Hospital e do
Ragon Institute of MGH, MIT
e Harvard, compararam ainda anticorpos produzidos
por mulheres infectadas e
os induzidos pela vacinação,
encontrando um número
significativamente mais alto
entre as imunizadas.
Amamentação
Publicado em 30 de março, um estudo da Escola de
Medicina da Universidade de Washington em St.
Louis também encontrou
anticorpos contra o vírus
e detectou que eles apareceriam duas semanas após
a primeira dose da vacina,
permanecendo por, ao menos, 80 dias - tempo que a

pesquisa durou -.
Os pesquisadores sugerem que eles poderiam
passar por meio da amamentação para os bebês e conferir algum tipo de proteção.
Revisado por pares, o estudo
analisou uma pequena população, de apenas cinco mães,
que foram imunizadas com a
vacina da Pfizer/BioNTech,
e com filhos entre um mês
e 2 anos.

Pesquisa
Mais recente, uma pesquisa israelense divulgada
pelo periódico científico
Jama na última segunda-feira, 12, apontou a presença
dos anticorpos específicos
para o Sars-CoV-2 em um
grupo de 84 mulheres que
forneceram 504 amostras
de leite materno ao longo
do estudo, que durou de
20 de dezembro de 2020 a
15 de janeiro deste ano. As
amostras foram colhidas
antes da administração da
vacina da Pfizer/BioNTech
e, duas semanas após a
imunização, passaram a ser
colhidas semanalmente pelo
prazo de seis semanas
Vacina
A vacina da Pfizer, que
tem taxa de 95% de eficácia, ainda não está sendo
aplicada no Brasil, mas o
governo fechou contrato
para comprar 100 milhões
de doses. Desse total, 15,5
milhões estão previstos
para chegar ainda neste
semestre.
Pediatria
Médico pediatra do Departamento de Aleitamento
Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP),
Moises Chencinski explica
que, entre as recomendações da amamentação,
está o fato de que o bebê

transmite informações do
quadro infeccioso quando
está doente, fazendo com
que o leite materno comece
a passar anticorpos. “São
as imunoglobulinas IgA
secretória, que protegem
contra infecções digestivas
e respiratórias, e a IgG, que
dá uma imunidade mais
prolongada. O que o estudo
mostra é que, depois de
seis semanas da vacina,
IgA e IgG específicos para
Sars-CoV-2, que é o que
interessa para quem tomou
a vacina, foram encontrados
e nenhum evento colateral
sério foi relatado “

Bebês
Apesar do achado animador, Chencinski alerta
que mais estudos devem ser
feitos para avaliar os reais
impactos desses anticorpos
para os bebês. “Quais são as
limitações deste estudo? Ele
não permite concluir que o
bebê está protegido contra
a covid e não se sabe quanto
tempo duraria a imunidade.
O estudo só mostrou que
tem a produção do anticorpo
e que ele passa para o leite,
mas não quanto o anticorpo
passado pelo leite protege
o bebê. De forma alguma
exime a mãe de se proteger
adequadamente. Então, continua tendo de usar máscara,
higienizar as mãos e fazer
distanciamento social.”
O pediatra diz que retomar a amamentação, como
mães americanas têm feito,
pode ter aspectos positivo.
O mais importante, porém,
seria não interromper o
aleitamento materno antes
do que é preconizado pelas
entidades de saúde, que
recomendam amamentação
exclusiva até os seis meses
e complementada por outros alimentos até dois anos
ou mais.

Amamentar
“Isso gerou outra questão. Elas voltaram a amamentar, mas pegam o leite
e colocam na comida e na
bebida dos outros filhos. E
para outras crianças próximas à família. Isso se caracteriza como amamentação cruzada e é totalmente
contraindicada, porque
traz riscos de infecção por
outras doenças”, afirma o
especialista.
Presidente do Departamento de Imunizações da
SBP, Renato Kfouri diz que
o resultado da pesquisa
já era esperado. “Quando
se promove a vacinação
de uma gestante, a tendência é de que, por meio
da placenta, ela passe
anticorpos para o bebê.
A vacina da coqueluche
passa, a do tétano também.
A da gripe passa, mas é
menos. E também tem um
nível de excreção pelo leite
materno.”
Mesmo sendo confirmado que os anticorpos
protegem o bebê, segundo
ele, estudos ainda terão de
verificar, por exemplo, qual
o melhor momento para
imunizar as gestantes para
garantir a passagem de
anticorpos para os bebês.
Além disso, como o evento
ocorre de acordo com o
imunizante tomado pela
gestante ou lactante.
“Não se sabe o grau
de proteção se vacinar no
primeiro trimestre ou no
último. No caso da mãe
infectada pelo vírus na
gravidez, já está mais consolidado e foi detectado
que os bebês nascem com
anticorpos para covid, mas
não se conseguiu estabelecer o nível de proteção no
bebê, até porque a doença
é rara no recém-nascido”,
acrescenta ele.

INTEGRAIS
O ideal é consultar o médico nutricionista
para a indicação de reeducação alimentar
personalizada, no entanto incluir alimentos
integrais no cardápio diário é uma boa medida,
mas sempre de olho na quantidade ingerida. Os
alimentos integrais prolongam a saciedade, mas
contém altos índices de carboidrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 58/2021
SÚMULA: “Dispõe sobre adoção de novas medidas para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), estabelece
critérios sanitários para o funcionamento do comércio local, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento na legislação vigente, e:
CONSIDERANDO que, embora o presente decreto promova algumas alterações, especialmente quanto ao funcionamento de algumas atividades tidas como não essenciais, as demais restrições estabelecidas pelos decretos anteriores
vigentes, serão mantidas;
DECRETA:
Art. 1º Fica mantida a proibição de livre circulação em espaços e vias públicas, no período das 23h00min às 05h00min
do dia seguinte.
§ 1º A proibição estabelecida no caput deste artigo terá vigência até às 05h00min do dia 30 de abril de 2021.
§ 2º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas em razão de serviços e atividades essenciais, conforme definições dos decretos estaduais.
Art. 2º Ficam proibidos a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público, coletivo ou
em quaisquer estabelecimentos comerciais no período das 23h00min às 05h00min do dia seguinte.
Parágrafo Único. A proibição estabelecida no caput deste artigo terá vigência até às 05h00min do dia 30 de abril de
2021.
Art. 3º Suspende, até às 05h00min do dia 30 de abril de 2021, o funcionamento dos seguintes serviços e atividades:
I – estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, tais como casas de shows, circos e atividades correlatas;
II – estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas em espaços fechados, tais como casas e
salões de festas, de eventos ou recepções;
III – reuniões com aglomerações de pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, confraternizações,
encontros familiares ou corporativos, em espaços públicos ou privados.
Art. 4º A partir das 05h00min do dia 17 de abril de 2021, até às 05h00min do dia 30 de abril de 2021, os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais, que optarem pelo regular exercício de suas atividades
deverão:
I – disponibilizar espaço devidamente identificado para higienização das mãos, contendo água, sabão e papel toalha
ou álcool gel 70%;
II – manter o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre quaisquer pessoas que estejam no interior do estabelecimento, com a devida identificação do espaço de atendimento quando o estabelecimento contar com balcão de
atendimento;
III – exercer suas atividades no horário das 08h00min às 23h00min, de segunda a domingo, com limitação de 50%
da capacidade de ocupação;
§ 1º Os estabelecimentos com atividades de comercialização de alimentos, tais como restaurantes, panificadoras,
pizzarias, pesqueiros, lanchonetes, bares, lojas de conveniência, e assemelhados deverão observar as seguintes
restrições:
I – exercer as atividades das 08h00min às 23h00min, de segunda à domingo, com limitação da capacidade de ocupação em 50%, permitindo-se o funcionamento até às 00:00 horas apenas por meio da modalidade entrega;
II – disponibilizar espaço devidamente identificado para higienização das mãos, contendo água, sabão e papel toalha
ou álcool gel 70%;
§ 2º As academias de ginástica deverão:
I – exercer as atividades das 06h00min às 23h00min, de segunda à domingo;
II – limitar a ocupação do estabelecimento em 50%;
III – fixar, em local de fácil visualização, informação referente à metragem quadrada da área útil do estabelecimento
e a quantidade máxima de clientes que poderão permanecer no interior do estabelecimento, levando-se em consideração o disposto no inciso anterior.
IV – disponibilizar espaço devidamente identificado para higienização das mãos, contendo água, sabão e papel toalha
ou álcool gel 70%.
§ 3º Os estabelecimentos com atividades de prestação de serviços unipessoais, como cabeleireiros, pedicure, manicure, salão de beleza, barbeiros e assemelhados deverão:
I – realizar a higienização das mesas, cadeiras e de todo o material utilizado após a finalização do atendimento de
cada cliente;
II – permitir a permanência no interior do estabelecimento de, no máximo, 2 (dois) clientes por prestador de serviço;
III – exercer as atividades no horário das 08h00min às 23h00min de segunda à domingo;
IV – disponibilizar espaço devidamente identificado para higienização das mãos, contendo água, sabão e papel toalha
ou álcool gel 70%.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica às demais atividades essenciais, tais como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, clínicas médicas e outras atividades tidas como essenciais nos decretos estaduais, que poderão
funcionar sem qualquer limitação de horário, inclusive aos finais de semana.
Art. 5º. Fica possibilitada a realização de atividades religiosas de qualquer natureza, tais como missas, cultos, reuniões
e demais encontros religiosos na forma presencial, das 08h00min às 23h00min, de segunda a domingo.
§ 1º. As atividades religiosas de qualquer natureza devem observar as orientações constantes nos decretos municipais
e nas demais normativas vigentes a respeito das medidas de prevenção da Covid-19.
§ 2º. Os espaços destinados à celebração de cultos religiosos devem respeitar as orientações para preservação do
afastamento físico entre as pessoas, além de adotar minimamente as seguintes estratégias:
I - no espaço destinado ao público deve ser observada a ocupação máxima de 50%, garantido o afastamento mínimo
de 2 metros entre as pessoas;
II - preferencialmente devem ser disponibilizadas cadeiras e bancos para uso individual, em quantidade compatível
com o número máximo de participantes autorizados para o local, conforme o estabelecido neste Decreto;
III - bancos de uso coletivo devem ser reorganizados e demarcados de forma a garantir que as pessoas se acomodem
nos locais indicados e mantenham o afastamento mínimo de 2 metros umas das outras;
IV - locais onde os assentos são individualizados, porém estão fixos ao chão e posicionados lado a lado, devem
prover meios para o bloqueio intercalado destes assentos, do tipo uma cadeira livre e duas bloqueadas, lado a lado.
Recomenda-se utilizar fitas ou outros dispositivos para este bloqueio que não possam ser facilmente removidos;
V - ainda considerando os locais onde os assentos são fixos ao chão e posicionados lado a lado, a disposição dos
usuários entre as fileiras também deve ocorrer de forma intercalada, uma fileira sim e outra não, e respeitando o
afastamento entre as pessoas.
§ 3º. É recomendado à população que realize seus atos religiosos em seus lares e residências, de forma individual
ou em família.
§ 4º. Deve ser realizado o controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, e na hipótese de formação de filas, deve
haver demarcação para manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.
§ 5º. Todos os fiéis, funcionários e colaboradores devem usar máscaras recomendadas à população durante todo o
período que estiverem fora de suas residências, mantendo seu uso durante as celebrações.
§ 6°. Cartazes com orientações a respeito das medidas de prevenção e controle para a Covid-19, bem como das
regras para o funcionamento dos templos religiosos devem ser fixados em pontos estratégicos e visíveis às pessoas,
preferencialmente na entrada, banheiros, entre outros. Também deve haver compartilhamento destas informações por
meio eletrônico como redes sociais, WhatsApp, e-mails, e outros.
Art. 6º Para fins deste Decreto, são considerados serviços e atividades essenciais, de acordo com o decreto estadual:
I - captação, tratamento e distribuição de água;
II - assistência médica e hospitalar;
III - assistência veterinária;
IV - produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega delivery e similares;
V - produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniência e similares, ainda que localizados em rodovias;
VI - agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal;
VII - funerários;
VIII - transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros;
IX - fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento;
X - transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
XI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII - telecomunicações;
XIII - - imprensa;
XIV - segurança privada;
XV - transporte e entrega de cargas em geral;
XVI - serviço postal e o correio aéreo nacional;
XVII - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco
Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas;
XVIII - setores industrial e da construção civil, em geral;
XIX - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de
produção, transporte e distribuição de gás natural;
XX - iluminação pública;
XXI- produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e
demais derivados de petróleo;
XXII - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXIII - fiscalização do trabalho;
XXIV - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da Secretaria de Estado da Saúde
– SESA e do Ministério da Saúde;
XXV - produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes;
Art. 7º Este Decreto entra em vigor no dia 17 de abril de 2021, revogando-se as disposições em contrário e com prazo
de vigência limitado até o dia 30 de abril de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Xambrê, aos 16 dias do mês de abril de 2021.
DECIO JARDIM
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2021
Pregão Presencial N.º 24/2021
DATA DA ABERTURA: 29 de abril de 2021.
HORÁRIO: 08:00 horas.
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software integrado de gestão pública com
acesso ilimitado de usuários e prestação de serviços especializados de implantação, manutenção e treinamento de
sistemas de informática para a gestão fiscal, contábil e administrativa em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos no termo de referência, para atendimento à legislação vigente e às normativas do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e demais
disposições do edital.
TIPO: Menor Preço – GLOBAL.
REGIME CONTRATAÇÃO: Serviços.
VALOR ESTIMADO: R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota Fiscal
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, pelo site www.altopiquiri.pr.gov.
br, pelo telefone (44)3656-8000 ou no Departamento de Licitações, desta Prefeitura Municipal, de Segunda à SextaFeira, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas ou pelo e-mail licitacao@altopiquiri.pr.gov.br.
Alto Piquiri - Pr, 16 de abril de 2021
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
Pregoeiro Municipal
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IECONOMIA

Pandemia, juro baixo e dólar caro fazem
disparar as vendas de imóveis de luxo
(AE) - Pandemia, juros
baixos e a disparada do dólar provocam, desde meados
do ano passado, um aquecimento geral do mercado
imobiliário, um dos poucos
que ainda conseguem ir
bem na crise. Mas a corrida
é mais intensa sobretudo
para compra de imóveis
de alto padrão e de luxo.
Privados de viagens internacionais e submetidos
ao home office, os mais ricos buscam moradias maiores, trocam apartamentos
por casas e coberturas em
bairros nobres e em condomínios nos arredores da capital paulista. Além de mais
conforto, o que os move
para a compra de ativos de
luxo é a oportunidade de investimento porque os imóveis estão mais baratos em
dólar, dizem especialistas.
A maior procura por
casas e apartamentos de
alto padrão aparece nos negócios fechados por imobiliárias e construtoras especializadas, nas buscas por
esse perfil de ativo em plataformas online e também
é confirmado pelo número
de unidades vendidas nas
estatísticas do Secovi-SP,
o sindicato da habitação
Entre setembro de 2020
e fevereiro deste ano, o
dado mais atual, a quantidade de imóveis novos
vendidos na cidade de São
Paulo cresceu, em média,
14,2% em relação ao perío-

do de setembro de 2019 e
fevereiro de 2020. Mas as
vendas de imóveis avaliados entre R$ 900 mil e R$
1,5 milhão e acima de R$
1,5 milhão registraram os
maiores avanços: aumentaram o dobro da média
do mercado, com altas de
32,1% e de 31,3%, respectivamente, revelam as estatísaticas do Secovi-SP.
Basilio Jafet, presidente do Secovi-SP, explica
que houve crescimento de
vendas em todas as faixas
de imóveis por conta dos
juros baixos e da demanda
reprimida. Mas ressalta
que, para as famílias mais
abastadas, o cenário é mais
favorável. Isso porque as
aplicações financeiras ficaram menos rentáveis
por causa dos juros baixos.
Paralelamente, esse grupo
está gastando menos com
viagens internacionais:
“Quem tem poupança em
dólar, que comprou a moeda a R$ 3, vende o dólar
hoje por mais de R$ 5 e
compra um imóvel antes
que o preço suba mais.”
Marco Túlio Vilela
Lima, CEO da Esquema
Imóveis, imobiliária especializada em alto padrão em bairros nobres da
capital paulista, diz que
seus clientes são “muito
dolarizados” e ressalta o
forte impacto do câmbio
para impulsionar as vendas
de imóveis de alto padrão.

taformas de vendas online.
Na Apê11, por exemplo,
cresceu 36% o número de
visitas físicas a imóveis com
preço de venda acima de R$
1 milhão na capital paulista
no primeiro trimestre deste
ano em relação ao último do
ano passado, descontados
os fatores sazonais. No
mesmo período, a busca por
financiamentos acima de
R$ 1 milhão avançou 54%.
Já o valor médio das
propostas ficou estável
em R$ 750 mil no período
entre o primeiro deste ano
e o último de 2020, mas

o valor da maior proposta subiu 35% no período
e atingiu R$ 6 milhões.
Segundo Leonardo Vieiralves Azevedo, cofundador e diretor executivo da
Apê11, esses dados chamam a atenção porque
propostas de grande valor
não são frequentes na plataforma, já que ela não
atende a um determinado
nicho. “A população brasileira em geral não está
comprando mais imóveis
de alto padrão, mas as
pessoas com muita grana
estão”, diz o executivo.

JUROS

No primeiro trimestre
deste ano, que normalmente é o pior período para o
setor, ele fechou R$ 200
milhões em negócios, o
triplo do mesmo trimestre
do ano passado. O valor
médio das vendas foi de R$
10 milhões no período, ante
R$ 6 milhões em 2020. “Foi
o melhor primeiro trimestre
em 50 anos da empresa.”
Lima conta que o perfil
dos compradores - executivos, grandes empresários,
famílias tradicionais e in-

vestidores do mercado financeiro - é de pessoas que
têm investimento ou receita
em dólar. A maioria compra
casa ou cobertura para moradia, mas o raciocínio para
fechar negócio é o mesmo
de quando se faz um investimento: “Eles compram um
imóvel como se estivessem
comprando uma ação”. Isto
é, estão de olho na perspectiva de ganho futuro.
O aumento da procura
por imóveis de maior valor
apareceu também em pla-

Construtoras e incorporadoras também
captaram o maior interesse por imóveis de luxo.
Na Cyrela, por exemplo, as vendas de imóveis
de alto padrão atingiram R$ 517 milhões no
primeiro trimestre, com crescimento de 43,6%
em relação ao mesmo período do ano passado.
Miguel Mickelberg, diretor financeiro da empresa, diz que a demanda por imóveis voltados à
alta renda tem sido muito forte desde o segundo
semestre do ano passado. O executivo explica
que esse movimento foi impulsionado pelos
juros baixos. Diante da baixa rentabilidade das
aplicações financeiras, as pessoas optaram pela
compra de imóveis. “Isso acelerou a decisão de
compra”, diz. No ano passado, a maior parte
dos R$ 5,8 bilhões de lançamentos feitos pela
construtora foi para o segmento de alto padrão.
Sem revelar as cifras, Mickelberg conta que
essa divisão deve se repetir neste ano para
aproveitar o bom momento desse segmento.

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

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

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

ReSiDenciAS

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

SOBRADOS
Sobrado à venda, localizada próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! Possuindo 220m² de área total do terreno, contendo 180m² de área construída, composto por 01 suíte,
02 quartos com moveis planejados e com ar condicionado em
todos os quartos, banheiro social, lavabo, sala de estar, sala
de jantar, cozinha planejada, despensa, piscina, 01 quarto
adicional, academia, espaço gourmet com ambiente fechado e
garagem para dois carros. Localizado na Rua Irineu Fernando
de Oliveira, n° 2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR.
Valor R$ 560.000,00!
Sobrado à venda contendo excelente localização! Possuindo 1 suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada, copa,
despensa, área de serviço, espaço gourmet, churrasqueira,
piscina e duas vagas de garagem. Localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 1.200.000,00!
Sobrado à venda, localizado no Residencial Euro Park!
Modernidade define esse lugar! Este é um sobrado de
472,90m² de área construída, possuindo acabamentos únicos
e com excelente bom gosto. O pavimento superior contem
184,54m², é composto por 01 suíte presidencial, 02 suíte
máster, Sala e Varanda. Além disso, o piso inferior contém
257,11m² e possui sala de estar, sala de jantar, cozinha,
escritório, espaço gourmet, área de serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e 3 vagas de garagens. L

O bairro esta localizado na saída para Xambrê e
a região oferece diversas opções de serviços, como
escolas, creches, padarias e supermercados, são casas
Financiadas pelo programa Casas Verde e Amarela,
temos aquisição facilitada, podendo usar o seu FGTS,
CARRO ou MOTO como parte do pagamento da entrada,
além disso, a entrada pode ser parcelada em até 24x
sem juros, não perca tempo, temos terrenos amplos para
futuras ampliações. Aproveite essa oportunidade!
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cHEVRoLEt
CHEVROLET
ONIX 1.4 19/19
Branco, completo,
30.000Km. R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.
VECTRA
EXPRESSION
08/08
Prata, automático,
completo. R$ 24.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FoRD

FORD

ECOSPORT SE
1.5 FLEX 18/ 19
Branca. automática,
flex.14.000km Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
IMPORTADOS
ImPoRtaDos
HONDA CITY
SEDEN 12/13
Prata, automático,
120.000km, 2º dono
R$ 42.000,00. Fones:

(44) 3622-3292
99976-0563

/

VoLKsWaGEN

VOLKSWAGEN
AMAROK
TRENDILINE
18/18
Branco, 27.000Km. único
dono. R$ 145.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
GOL 1.6 14/15
Prata, completo, 04
portas. R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.
SPACEFOX 1.6
11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
MOTOS

motos

TITAN 1996
Azul, 2º dono, R$ 5.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
CASAS

casas

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o
imóvel possui área
construída de 169,18m²,
contendo 02 suítes,
01 quarto, banheiro
social, sala, copa,
cozinha planejada,
despensa, edícula
(Área Gourmet) com
churrasqueira com quarto
e banheiro, Além disso,
possui garagem para
2 carros e terreno com
área total de 360m².
Localizada na Rua
Montes Claros, n° 4065,
Jardim Harmonia, a
100 metros da Avenida
Paraná em Umuarama-Pr.
Valor R$ 520.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, possuindo

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

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS
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VALOR

amarok v6 high

19/20

branco

completo, aut, couro

r$ 206.900,00

cruze sport6 lt

12/13

branco

completo, aut, couro

r$ 54.900,00

cruze sport6 lt

14/15

branco

completo, aut, couro

r$ 64.900,00

cruze 1.4 turbo lt

18/19

preto

completo, aut, couro

r$ 89.900,00

equinox lt

17/18

branco

completo, aut, couro

r$ 119.900,00

gol 1.6 city

13/14

branco

completo

r$ 34.900,00

onix 1.0 lt

15/16

cinza

completo

r$ 43.900.00

onix 1.4 lt at.

18/18

prata

completo, aut

r$ 57.900,00

ONIX 1.4 ACTIV AT.

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 65.900,00

ONIX 1.4 LTZ

18/19

BRANCO

COMPLETO, COURO, KM 13.500

R$ 64.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT

19/19

PRETO

COMPLETO, aut, couro

R$ 68.900,00

TUCSON GLSB

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

S10 2.4 LS 4X2

15/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 79.900,00+-

Compramos seu semi novo

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

(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

tERRENos

TERRENOS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Vende-se terrenos
comerciais sendo 2
lotes paralelos, lote
02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em
frente a nova rodoviária,
ótima localização para
comércios de todos os
segmentos. Investimento
com retorno certo. Valor

R$ 750.000,00 cada.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
PONTOS
COME
PoNtos
RCIAIS
comERcIaIs
VENDO
GRÁFICA
COMPLETA
01 heidelberg sork-z
bicolor 65x48 adaptada
álcolor, 01 multilith 1250
bandeja, 01 Catu 510 com
sistema de numeração,
01 guilhotina Catu s80
com 2 facas, 01 Catu 380
, 01 gravadora chapa
skay, 01 picotador
cosani, Bancadas
mesas computador
impressora e insumos.
Fones: (44) 9 9766-0455
Mauro whats.

LotEs
LOTES
RURAIS
RuRaIs

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara à venda
contendo topografia
plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de
largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma

residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada na Estrada
Aeroporto, a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar esta
chácara? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Ótimas chácaras à
venda, localizadas
na Estrada Jurupoca,
próximas à chácara do
Celeiro, saída para
Serra dos Dourados!
Todas as chácaras são
cercadas, possui água
instalada, escritura
individual, contendo
ótima topografia! São
14 chácaras no total a
partir de 2,000ha. Valor a
partir de R$450.000,00!
Fale com um de nossos
corretores para mais
informações!
(44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

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

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 18 e 19 de Abril de 2021

INovidade

Ícone de performance, Ford lança
Mustang March 1 em edição limitada
O Ford Mustang é um
dos carros mais emblemáticos da indústria mundial
e deve grande parte da
sua mística às edições
especiais. Essa galeria
acaba de ganhar um novo
clássico, o Mustang Mach
1, que está desembarcando
no Brasil. A Ford abriu
hoje os pedidos de reserva
do modelo, considerado o
Mustang V8 5.0 mais preparado para as pistas de
todos os tempos.
O primeiro Mach 1 foi
lançado em 1969, com a
proposta de fazer uma ponte entre o Mustang GT e o
Shelby®. A performance já
nasceu incorporada ao seu
nome, que é a medida padrão da velocidade do som
(1.235 km/h). Em seu ano
de estreia, ele estabeleceu
295 recordes de velocidade
e resistência. Teve duas
atualizações em 1974 e
2003 e volta agora, 17 anos
depois, como modelo 2021,

com o motor mais potente
da linha, design exclusivo,
aerodinâmica refinada e
vários aprimoramentos
mecânicos para dar continuidade a esse legado.
Entre outros avanços,
o novo Mach 1 traz várias
peças dos icônicos modelos
Bullitt, Shelby® GT350 e
Shelby® GT500, incluindo
sistema de arrefecimento
do diferencial traseiro e
radiador da transmissão.
Também é o primeiro Mustang conectado, com o aplicativo FordPassTM Connect para acesso remoto a
funções do veículo.
Produzido em edição
limitada, o Mach 1 começa
a ser vendido nas concessionárias especializadas
da marca com preço base
de R$499.000 (que pode
variar com os impostos
estaduais), substituindo a
versão Black Shadow no
Brasil. Os pedidos de reserva foram abertos um dia

VEndAS
Residencias:

R$ 1.500.000,00

R$ 850.000,00

VEndAS
Residencias:

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.
VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

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

R$ 400.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
Rua Catanduvas n° 4086 Jd. América,
área total aprox. 360m², área de construção aprox. 128,66m². Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviços e garagem.
(amplo espaço aos fundos).

VEndAS

LOCAÇÕES

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.

VEndAS
Residencias:

Feito para as pistas
O Mustang Mach 1 de
quarta geração é um carro
focado em performance,
desenvolvido para oferecer
uma experiência incomparável na pista. Acelera

de 0 a 100 km/h em 4,3
segundos, tem velocidade
máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente, e
exibe um comportamento
dinâmico fora do comum.
Seu conjunto formado
por motor Coyote V8 5.0 e
transmissão automática de
dez velocidades conta com
uma calibração exclusiva
que gera um ganho de 17

antes do 57º aniversário do
modelo (comemorado em
17 de abril), para entrega
a partir de junho.

Sobrados:

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

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.

O Mustang Mach 1 de quarta geração é um carro focado
em performance, desenvolvido para oferecer uma experiência
incomparável na pista

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00
Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.

VEndAS
Apartamentos::
Residência:

R$ 180.000,00

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

R$ 175.000,00

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

R$ 380.000,00

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

Ed. 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.
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.
VEndAS
Terrenos:

VEndAS

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

Sobrados:

Sobrado localizado na Rua Delmiro Scarpetto, 2297, Jd. Colorado,
com 01 suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples, sala,
cozinha, 02 B.W.C social e garagem
coberta.

Residencias:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROX. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIX. COM POSSIBILIDADE DE
PARCELAMEnTO EM ATé 100 VEZES
COM CORREçãO. PRóX. AO nOVO
ShOPPInG.

R$ 420.000,00

VEndAS
VEndAS

VEndAS
Terrenos:

R$ 280.000,00

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

R$ 240.000,00
VEndAS

Apartamentos: R$ 330.000,00

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

R$ 2.300,00

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

Referências clássicas
O Mustang Mach 1 tem
um estilo repleto de referências históricas, com
uma releitura moderna que
o torna único – começando
pela faixa preta com friso colorido no capô e nas
laterais. A esportividade
das linhas é realçada pelo
extenso trabalho de refinamento aerodinâmico,
que faz o carro parecer
“colado” ao chão e resultou
em uma melhora de 22% no
“downforce”. A frente traz
uma nova grade, com o emblema do cavalo no centro
e dois grafismos redondos
que remetem aos faróis
auxiliares do modelo 1969.
O para-choque também tem
desenho exclusivo, com um
novo difusor inferior e duas
entradas de ar laterais para
suprir os novos radiadores.

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.500,00

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

LOCAÇÕES
R$ 1.200,00

Resid. em alv. nº 233, no Cond.
Pq. das Grevilhas, c/ aprox.
339,60m² de área total e aprox..
106m² de área de const., contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.

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

VEndAS
Apartamentos:: R$ 260.000,00

Terrenos:

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.

Apartamento: R$ 1.300.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

calibração exclusiva que
aumenta a performance
na pista.

VEndAS

R$ 270.000,00

VEndAS

R$ 3,500,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 543,70
m² e área construída de aprox.
274,00 m², localizada na Av.
19 de Dezembro, nº 4443,
Zona I. Contendo 01 suíte máster, 03 quartos, sala, copa, sala
de jantar, cozinha com móveis
planejados, BWC social. E na
área externa contem despensa,
edícula com churrasqueira, 01
quarto, BWX social, lavanderia,
piscina, jardim e garagem para
04 veículos. Aluguel + Coleta
de Lixo + Seguro Anual.

Residências:

VEndAS
Residencias:

Residencias:

cv, entregando a potência
de 483 cv (a 7.250 rpm) e
torque máximo de 56,69
kgfm (a 4.900 rpm).
O Mach 1 tem também
um novo conversor de torque, com trocas mais rápidas, e componentes de alta
performance. Entre eles,
estão a barra antitorção e
o sistema de indução de ar
“open air box” do Mustang
Bullitt.
O coletor de admissão, o
corpo de borboletas maior,
o sistema de arrefecimento do motor e o radiador
da transmissão vêm do
Shelby® GT350. Já o escapamento, o difusor traseiro, o conjunto de braços
e buchas da suspensão
traseira e o sistema de arrefecimento do diferencial
traseiro são compartilhados com o Shelby® GT500.
A suspensão adaptativa
MagneRide, com fluido
eletromagnético viscoso,
também conta com uma

Terrenos:

R$ 140.000,00

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

LOCAÇÕES
Residências:

R$ 800,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 264,00
m², e área construída de aprox.
117,00 m², localizada na Rua
Bararuba, nº 3385, no Jardim
Tropical, contendo 03 quartos,
sala, cozinha, B.W.C. social,
área de serviço e garagem.
LOCAÇÕES
Residências:

R$ 700,00

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

R$ 2.500,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 18.000,00

Localizado na Av. Paraná, prox. Cidade Canção e Panificadora Real, terreno com aprox. 750m² e construção de
aprox. 900m². E colocar a foto em anexo. + seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 12.000,00

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

R$ 5.000,00

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

R$ 7.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 11.000,00

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

R$ 3.000,00
Sala Comercial – área aprox.
de 45m² de const.: 02 salas
com bwc cada uma. Corretor
Caetano. + Seguro + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

