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Vacina da gripe
inicia para quem
está acamado

“É mais triste morrer
sozinho”, diz na Itália
enfermeiro fotógrafo

A vacinação da população idosa
contra a gripe começa nesta segunda-feira. Em Umuarama, a Secretaria
de Saúde informou que, inicialmente,
serão vacinados em casa os idosos
que estão acamados. Depois será informada a data e local para os demais
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Caso confirmado em Umuarama é da
região, diz Sesa. Mantenha a prevenção

O Boletim Diário da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado neste sábado, registrou em Umuarama um caso confirmado de coronavírus. Mas a
Prefeitura e o Uopeccan garantem que o paciente é de cidade da região, segundo fontes, Cianorte. Ele e outros dois suspeitos continuam internados, mas a cidade soma 11 casos suspeitos. Com isso, é sempre útil reforçar a importância do lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao
dia, usar máscara e ficar em casa. Veja entrevista da pesquisadora Isabela Carvalho dos Santos, sobre prevenção. Páginas A8 e B1
EM ABRIL

Restos de
construção no
aterro ficam
proibidos

Comunicado aos nossos
leitores e anunciantes.

Tendo em vista o fechamento do comércio de Umuarama, por decisão
do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal, vimos comunicar ao
nossos leitores e anunciantes que
o jornal UMUARAMA ILUSTRADO
circulará normalmente. Porém, o
atendimento ao público em nossa
sede funcionará da seguinte forma:

A Prefeitura de Umuarama
reforça o alerta para quem
descarta restos de construção no aterro sanitário. A
partir de abril isso não será
mais permitido. Empresas
estão sendo avisadas.
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FICAR EM CASA
É HORA DE FAMÍLIA REUNIDA - Em tempos de coronavírus e isolamento social é
hora de aproveitar a oportunidade para
reaprendermos a conviver em família.
Para entender os riscos à saúde mental e
as oportunidades para novas descobertas
de felicidade, confira entrevista especial
nesta edição. Página B3
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Coronavírus faz disparar a venda de
farmácias e supermercados na internet

São Paulo, (AE) - Em meio à pandemia do novo
coronavírus, que até a noite de sexta-feira (20)
havia deixado ao menos 904 infectados e 11 mortos
no Brasil, os brasileiros reforçaram suas compras
de medicamentos, alimentos e itens de higiene e
limpeza pela internet. É o que mostra relatório
da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com o Movimento
Compre & Confie, obtido com exclusividade pela
Broadcast, sistema de notícias em tempo real do
Grupo Estado.
Desde o dia 24 de fevereiro (pouco antes da
confirmação do primeiro caso da doença no País,
importado) até o último dia 18 (uma semana
após a Organização Mundial da Saúde declarar
a covid-19 uma pandemia), o relatório aponta um
aumento de 111% nas compras online da categoria saúde (que inclui medicamentos e itens de
farmácia), alta de 83% em beleza e perfumaria
(que engloba itens de higiene pessoal), e avanço
de 80% nas compras de supermercados (que
envolvem alimentos, bebidas, higiene e limpeza).
Isso tudo em comparação a um período semelhante de 2019 - de 25 de fevereiro a 20 de março. Em
ambos os casos, são 24 dias, 15 dos quais úteis,
já descontando o carnaval.
“Em qualquer crise, o ambiente de vendas online se consolida”, diz André Dias, diretor executivo
do Compre & Confie, que monitora vendas reais
de mais de 80% do varejo digital brasileiro. No
levantamento, estão gigantes como Americanas.
com, Carrefour, Extra, Via Varejo e Magazine

Luiza. “Especialmente neste momento, em que
o contato físico deve ser evitado, as vendas pela
internet ganharam ainda mais relevância”, afirma
o executivo, lembrando que os dados foram coletados antes da entrada em vigor do fechamento do
comércio de rua na sexta-feira (20) em São Paulo,
maior mercado consumidor do País.
Em valores, as vendas online no intervalo deste
ano somaram R$ 5,6 bilhões, um aumento de 28,8%
em relação ao intervalo do ano passado. O número
de pedidos aumentou 31,6%, para 13,16 milhões.
Já o tíquete-médio foi 2,2% menor - R$ 425,30.
“Isso significa que itens mais baratos passaram a
compor a cesta desse período, que registrou um decréscimo, por exemplo, da venda de segmentos de
maior valor agregado, como câmeras, filmadoras e
drones (queda de 62%), games (-37%), eletrônicos
(-29%) e automotivo (-20%).
Em relação à quanto cada categoria representa
dentro do faturamento total, houve uma queda expressiva nos eletrônicos (de 7,6% do faturamento
do ano passado para 5,3% do faturamento deste
ano), que se contrapõe ao aumento de beleza e
perfumaria (de 4% para 6,8%), de saúde (de 1,1%
para 2,3%) e de alimentos e bebidas (de 1,1% para
2%).
Essa mudança no perfil de consumo, em tão
poucos dias, pegou parte dos varejistas de surpresa. “Uma rede de farmácias, por exemplo, tirou as
promoções do ar, porque já havia vendido todo o
seu estoque, uma alta de 170% no período, e não
daria conta de entregar”, afirma Dias.

Casos de coronavírus passam
de 284 mil; China está há 3
dias sem novas infecções
Nova York, (AE) - O
número de pessoas infectadas com o coronavírus no mundo chega
agora a 286.816 e o de
mortes, 11 904, conforme
atualização da Universidade John Hopkins.
Mais cedo, o número de
infectados girava em
torno de 275 mil. Mais
de 89,8 mil pessoas se
recuperaram. Até o momento, a China está há
três dias sem reportar
novos casos de transmissão local, apesar dos
41 casos importados. No
país, 58.946 se recuperaram da doença e 3.139
morreram, conforme a
universidade.
Nos EUA , existem
agora 19.624 casos e
260 mortes. O número
de casos mais que dobrou desde quarta-feira

e se espera continuidade
no aumento de casos,
à medida que o acesso aos testes aumenta.
Na Europa Ocidental, o
vírus continua se proliferando. A Espanha
tem 25.374 casos e 1.375
mortes; a Alemanha tem
21.652 e 73 mortes; a
França tem 12.483 e
450 mortes; e a Itália
possui 47.021 e 4.032
mortes (os números da
Itália não são atualizados desde sexta-feira).
Mais pessoas morreram
do covid-19 na Itália
agora do que na China.
Outras nações com altas
taxas de covid-19 são:
a Coreia do Sul, que
agora tem 8.799 casos
e 102 mortes, e o Irã,
que tem 20.610 casos e
1.556 mortes. Fonte: Dow
Jones Newswires.

Tribunal de Contas fecha as
portas a partir do dia 23
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná estará
com portas fechadas a partir da próxima segundafeira (23), em virtude da epidemia do Coronavírus e
da situação de emergência declarada no âmbito do
Estado. Os servidores realizarão suas atividades de
forma remota, buscando não interromper a prestação
de serviços.

A PANDEMIA QUE FEZ O MUNDO PARAR
•Por Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

Não existe outro assunto que mereça maior atenção em todo o planeta
do que a pandemia do coronavírus (Covid-19), assunto que invadiu os
meios de comunicação, mudou nosso planos, rotinas e finanças. Com
exceção dos filmes de ficção, difícil imaginar que a humanidade, no
contexto contemporâneo, enfrentaria uma pandemia epidemiológica ao
ponto de forçar o isolamento das pessoas em suas casas.
A Organização Mundial de Saúde qualificou a emergência de saúde
pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia internacional. O mundo teve que entrar em uma quarentena, o que não impediu
o número crescente de vítimas fatais, crise econômica internacional,
espaços de lazer e comércio fechados, trabalhadores obrigados a aderir
ao esquema home office e Universidades transformando aulas presenciais
em on-line.
Após os primeiros casos ocorrerem no Brasil, houve a necessidade
de se adotar medidas similares. E para justificar tais medidas, o Presidente da República publicou o Decreto n.º 14-A/2020, através do qual
se declarou o estado de emergência nacional, com a duração de 15 dias,
passível de prorrogação. Assim, com o objetivo de evitar a propagação
do vírus no ambiente nacional, o governo brasileiro adotou medidas de
forte restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos
direitos de circulação e às liberdades econômicas.
Mas afinal de contas, o que é o estado de emergência e quando pode
ser declarado? O estado de emergência é um termo usado em situações
extraordinárias e têm de ser declarada pelo governo, face a uma ameaça direta que pode causar instabilidade no país. Ao declarar estado de
emergência, o governo pode suspender algumas das suas funções básicas
e colocar em prática planos específicos para este tipo de situação, que
acabam por limitar total ou parcialmente os direitos da sua população
por conta desta situação fora da normalidade.
Em outras palavras, quando o Estado se encontra numa situação
inesperada que compromete parcialmente a capacidade de resposta do
poder público, pode-se declarar uma situação de emergência.
Embora muitas pessoas discordem das medidas radicais de fechamento do comércio, bem como os incômodos gerados pela atuação do
Poder Público Federal, Estaduais e Municipais, precisamos compreender
o contexto.
A atuação do Estado brasileiro na contenção da pandemia e na proteção da população é imprescindível, ainda que importe em restrições
a alguns direitos individuais como há muito tempo não víamos. A cada
dia, tem sido apresentadas de forma crescente: isolamento/quarentena
compulsórios, realização obrigatória de exames médicos, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País e fechamento temporário
de estabelecimentos comerciais, por exemplo, tem sido adotadas em
diferentes Estados e Municípios.
Esta situação nos faz lembrar do filme lançado em 2018, chamado “Bird
Box (caixa de pássaros)”, dirigido por Susanne Bier, que foi baseado no
livro escrito por Josh Malerman. Em síntese, o filme mostra os piores
temores dos personagens, arrependimentos e perdas que os levam a
suicidar-se. O que significa que o medo do desconhecido é, sem dúvida,
o mais angustiante e ao mesmo tempo importante, uma vez que motiva
os sobreviventes a ficarem em estado de atenção absoluta. Da mesma
forma que os personagens saem com vendas, nós (literalmente todos
nós) sentimos tão cegos quantos eles. A sensação é de impotência: você
sabe que eles precisam de ajuda para que a sobrevivência seja garantida

pelo maior tempo possível.
Sabe-se que o medo é importante para nossa própria sobrevivência,
sendo útil e benéfico ao ser humano. Pois é ele que nos mantêm atentos
e precavidos em face de qualquer perigo que ameace nossa existência. O
grande problema é quando o medo deixa de ser um sistema de resguardo,
e se torna uma doença ou histeria. A partir do momento que o medo nos
impede de fazer as tarefas que devam ser realizadas, ele deixa de ser
algo positivo e precisa ser controlado.
É certo que as medidas implementadas pelas autoridades públicas
têm gerado descontentamentos na seara econômica e social, motivando
questionamentos à vista da liberdade econômica, o que poderá ter seus
efeitos – num ambiente posterior – analisados pelo Poder Judiciário.
Mas não podemos fechar os olhos para a preocupação governamental
com o alastramento do vírus em ambiente nacional. A estratégia, chamada “achatar a curva”, já é bem conhecida e eficiente no controle de
pandemias, inclusive os especialistas fazem uma previsão da quantidade
de pessoas que poderiam ser infectadas caso não houvessem medidas
restritivas.
A população precisa ter a consciência – sem histerias – de que se
nada fosse alterado, em pouco tempo a epidemia atingiria um número
tão alto de pessoas, que as instituições hospitalares não dariam conta
(como ocorreu na Itália). Consequentemente, esta situação reverteria
rapidamente em um possível aumento no número de mortes, diante da
falta de leito, insumos e de profissionais de saúde.
Ainda que nossa localidade não apresente número significativo de
casos confirmados do COVID-19, o Estado, amparado no Princípio da
Precaução da Saúde Pública, diante da ameaça real de danos graves
ou irreversíveis, poderá promover medidas restritivas para prevenir o
alastramento da pandemia. Obviamente que todas estas medidas são
temporárias e não evitarão que a população, em algum momento, tenha
contato com vírus. Mas se o contágio de pessoas for estendido ao longo
do tempo, em vez de acontecer de uma vez só, não haverá sobrecarga do
sistema de saúde. É questão lógica!
De qualquer forma, atendendo a proporcionalidade e razoabilidade, a
necessidade de atuação estatal intensa e cogente diante de grave ameaça
à saúde da população vem demonstrar, uma vez mais, que a supremacia
do Interesse Público continua presente e apta a condicionar direitos e
interesses particulares em situações que se justifiquem. O que podemos
complementar à atuação estatal, será a consciência de coletividade,
como doses de cautela, como bem disse o professor John Keating (interpretado por Robin Williamns) no filme Sociedade de Poetas Mortos,
quando afirmou que “Na vida há tempo para se arriscar e tempo para
se ser cauteloso, e um homem sensato sabe qual é a altura certa para
cada uma destas coisas”.
“ É inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a realidade abrirá
nossas pálpebras e nos imporá a sua presença.”(JK)
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
https://www.facebook.com/profheltonkramer
instagram: @profheltonkramer
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Vacinação contra gripe é antecipada
e começará pelos idosos acamados
Umuarama - A Campanha Nacional de Vacinação
contra a Influenza será
iniciada na próxima segunda-feira, 23, mas por conta
das medidas de prevenção
ao coronavírus a Secretaria
Municipal de Saúde orienta que o público-alvo não
deve procurar as unidades
de saúde. Inicialmente a
vacina será aplicada a domicílio apenas a pessoas
acamadas, acompanhadas
pelas equipes das UBS, e na
sequência aos trabalhadores da área de saúde.
Nos próximos dias será
definida uma estratégia
para atendimento aos demais grupos que compõem
o público-alvo da campanha – idosos, gestantes e
puérperas, profissionais
de saúde, crianças e outros públicos. O calendário
de vacinação estabelecido
pelo Ministério da Saúde
prioriza, na primeira fase
da campanha, a vacinação
de idosos (60 anos e mais),

trabalhadores da saúde
e crianças de 6 meses a
menores de 6 anos.
Na segunda fase, a partir de 16 de abril, será a
vez de professores das
escolas públicas e privadas,
profissionais das forças de
segurança e salvamento e
portadores de doenças crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas
especiais. E a terceira fase,
que será iniciada em 9 de
maio, contemplará gestantes e puérperas, povos
indígenas, adolescentes e
jovens de 12 a 21 anos sob
medidas socioeducativas,
a população privada de
liberdade, funcionários do
sistema prisional, adultos
de 55 a 59 anos e pessoas
com deficiência.
De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha
foi antecipada para facilitar
e acelerar o diagnóstico
da Covid-19 e evitar que
o sistema de saúde fique
sobrecarregado. A vacina

não protege contra o novo
coronavírus, mas sim contra tipos de influenza (incluindo o H1N1). Por isso,
pode ajudar no diagnóstico
(por eliminação) dos pro-

fissionais de saúde com
suspeita de Covid-19.
O segundo aspecto é
que o número de pessoas
com síndromes gripais
seria muito maior sem a

campanha de vacinação,
com muito mais pacientes
ocupando leitos no sistema
de saúde. Inicialmente a
campanha previa imunizar
as gestantes, crianças com

Tecpar inicia processos para produção de álcool 70%
Sob orientação do governador Carlos Massa
Ratinho Junior, o Instituto
de Tecnologia do Paraná
(Tecpar) iniciou nesta semana toda a preparação
para a produção de álcool
antisséptico 70% e redobrou o apoio na produção
de kits diagnósticos para
o Covid-19. Os insumos do
primeiro começam a chegar
já na semana que vem.
O Tecpar recebeu na
segunda-feira (16) a de-

manda para avaliar a possibilidade de produzir álcool
antisséptico, produto de
primeira necessidade para
a correta higienização das
pessoas para não haver a
contaminação com o coronavírus. Como o produto
não faz parte do portfólio
do instituto, um Grupo de
Trabalho foi instituído para
delimitar três frentes – a
técnica, a regulatória e a
logística –com o objetivo de
ativar uma área produtiva

na empresa.
Um produto já foi desenvolvido pelos especialistas
em microescala. O próximo
passo é testar a fórmula e
avaliar o atendimento aos
requisitos de qualidade e
eficácia exigidos pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Nesta
quinta-feira (19), o órgão
federal flexibilizou os critérios para a fabricação e
comercialização de preparações antissépticas neste

Programas de Incentivo da Unipar beneficiam
estudantes de todos os cursos de graduação

Monitores com os professores do curso de Ciências Contábeis: programa tem papel fundamental no compartilhamento de saber e de experiências

Umuarama - Na busca por
estimular os estudantes a dedicar mais tempo aos estudos
fora da sala de aula, a Universidade Paranaense – Unipar
investe em programas de
monitoria, beneficiando alunos das suas sete unidades.
São dois: o PIM (Programa
Institucional de Incentivo à
Monitoria) e o PIBIM (Programa Institucional de Bolsas de
Incentivo à Monitoria).
Os acadêmicos selecionados no PIM, normalmente os
que conseguem as melhores
notas, recebem a tarefa de
ajudar os colegas a eliminar
dúvidas das disciplinas estudadas. As vantagens são
enormes: ao mesmo tempo
em que promove a cooperação e integração acadêmica
entre alunos, professores
e Instituição, o programa
colabora para despertar no
monitor o interesse pela carreira docente. Na sequência,
vem outro benefício: depois
que é selecionado para o

PIM, o estudante pode participar do processo de seleção
do PIBIM. Se for aprovado,
ele ganha uma bolsa, ou seja,
um auxílio financeiro. Em
Umuarama, um dos primeiros cursos a fazer a seleção
foi o de Ciências Contábeis.
O acadêmico Samuel
Antonio Gomes, do 2º ano,
considera a oportunidade
um grande estímulo: “No ano
passado não tive monitoria
na disciplina de Análise de
Custos, da qual neste serei
monitor. Senti falta de apoio.
Então, agora, posso ajudar
os colegas e me aproximar
mais dos professores”, afirma. O colega dele, Gabriel
Denke Machado, acrescenta:
“Eu vejo que alguns alunos
têm dificuldades de aprendizado nas disciplinas. E o
nosso trabalho é o de auxiliá-los a entender melhor
os conteúdos, contribuindo
ainda mais para o sucesso
do curso. E como pretendo
seguir carreira de professor,

este projeto é uma grande
oportunidade de aprender e
aplicar técnicas de docência,
o que muito contribuirá na
minha formação”.

Diferencial
no currículo
O coordenador do curso,
professor Clóvis Uliana, diz
que é importante ressaltar,
para os monitores, que a experiência passa a ser um diferencial no currículo, contando
pontos na hora de buscar uma
vaga no mercado de trabalho.
“Fazemos questão de destacar
esta vantagem, que é valorizada pelos nossos monitores.
Todos sabem que irão agregar
mais conhecimento dos conteúdos e das experiências em
atividades técnicas, didáticas
e científicas das disciplinas
componentes da matriz curricular”, afirmou o coordenador.
O trabalho do grupo será
supervisionado pelos professores Clóvis Uliana, Gervaldo
Campos e José Luiz Borsato.

momento de pandemia.
A área no Câmpus CIC
do Tecpar em que o álcool
antisséptico 70% será produzido já foi avaliada pelo
grupo e considerada apta
para uso. Neste momento
ela passa por adequações
para receber a inspeção
da autoridade sanitária
local e, em seguida, passará
para a produção. Enquanto
isso, outros profissionais
atuam na questão regulatória junto aos órgãos de

fiscalização para obter as
licenças necessárias para
iniciar a fabricação.
Devido à alta procura
no mercado internacional
pelos componentes usados
no álcool antisséptico 70%,
o Tecpar tem previsão para
receber a primeira parte da
matéria-prima encomendada na próxima semana.
Esses insumos são de alta
qualidade e atendem aos
requisitos necessários dos
órgãos reguladores.

Órgãos públicos
estaduais terão jornada
reduzida de trabalho
O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta sexta-feira (20) um novo
decreto (4.310/2020) que institui redução
de jornada para os servidores públicos. A
medida acresce critérios mais objetivos no
primeiro decreto de combate ao novo coronavírus (Covid-19), emitido na segunda-feira
(4.230/2020), e se soma a outras inúmeras
iniciativas do Governo do Estado para evitar
a proliferação da doença.
O documento estabelece que os titulares
dos órgãos e entidades da administração
pública direta, autárquica e fundacional deverão fixar expedientes presenciais diários
apenas entre 13 horas e 17 horas. As chefias
também poderão, após análise justificada
da necessidade administrativa e dentro da
viabilidade técnica e operacional, suspender
total ou parcialmente o expediente.
O atendimento presencial ao público e
o regime de teletrabalho para servidores,
resguardando a manutenção dos serviços
considerados essenciais, já estão sendo
adotados nas repartições públicas desde
o começo da semana. Pela resolução, deve
ser resguardado quantitativo mínimo de
servidores em sistema de rodízio, através de
escalas diferenciadas e adoções de horários
alternativos.
Essa medida não engloba servidores da
Secretaria da Saúde, da Secretaria da Segurança Pública, Defesa Civil e Casa Militar.
MEDIDA ADMINISTRATIVA
Entre as medidas administrativas adotadas pelo Governo do Estado, também ficam
suspensos os prazos recursais e de defesa de
interessados nos processos administrativos
e acesso aos autos dos processos físicos,
por trinta dias. Elas, podem, inclusive ser
prorrogadas.

até seis anos, mulheres
até 45 dias após o parto e
idosos. A mudança ocorreu
para reforçar a prevenção
de doenças respiratórias
no público que mais tem
sido afetado pelo novo coronavírus.
Indivíduos com mais de
60 anos são mais suscetíveis às complicações do
coronavírus, já que os sintomas mais graves surgem
em pessoas idosas e com
alguma doença crônica.
Os sintomas mais comuns
entre esse grupo, quando
hospitalizado pelo coronavírus, são febre, tosse e falta de ar. Dores musculares
e de cabeça, assim como
confusão mental, irritação
na garganta e desconforto
no peito também foram observados. A meta é vacinar
pelo menos 90% de cada um
dos grupos prioritários e a
vacina previne contra três
tipos de vírus Influenza,
sendo dois do tipo A (H1N1
e H3N2) e um do tipo B.

COVID-19

Governo
do Paraná
concede
licença
especial
para 56 mil
servidores
O Governo do Paraná optou por conceder
licença especial para
56,2 mil servidores do
quadro funcional como
nova ação de emergência relacionada à saúde
pública para enfrentamento do coronavírus.
Deste total, 54 mil (96%)
são vinculados à Secretaria de Estado da
Educação e Esporte. O
restante é dos demais
órgãos e entidades da
Administração Direta
e Autárquica do Estado.
A exceção são as
secretarias da Saúde
e Segurança Pública,
Defesa Civil, Departamento Penitenciário
do Estado do Paraná
(Depen-PR), Agência de
Defesa Agropecuária do
Paraná (Adapar) e centros de socioeducação
(Censes).
A medida é compulsória e busca ajudar
na prevenção da circulação do COVID-19 no
Paraná. Serão priorizados os servidores com
maior tempo de serviço
computado para fins
de aposentadoria ou
reserva.
De acordo com o Decreto 4.312, as licenças
serão de até 90 dias,
com possibilidade de
interrupção após 30
ou 60 dias, se houver
necessidade. Para o
quadro funcional da
Educação e Esporte o
período de fruição começa no dia 6 de abril,
após a conclusão de
trâmites burocráticos.
Os servidores dos
demais órgãos serão
liberados a partir do
dia 30 de março, mas
os setores não poderão
liberar mais do que 50%
dos funcionários, como
forma de garantir a manutenção das atividades.
A medida aproveita o período de suspensão das aulas e
de isolamento social
necessário para evitar
a propagação do novo
coronavírus, reduzindo
significativamente o
passivo estadual em
relação a concessão das
licenças.
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Em abril, empresas não poderão descartar
resíduos diretamente no aterro sanitário

Umuarama - A equipe
da Diretoria Municipal de
Meio Ambiente da Prefeitura está notificando pessoalmente representantes
de empresas e populares
que a partir de 1º de abril
deste ano apenas resíduos
de coletas municipais (orgânica, capina e seletiva),
materiais recicláveis, poda
(grama e árvores) e de
construção civil poderão
ser descartados no Aterro
Sanitário Municipal.
A decisão considera
requisição ministerial e
orientação técnica do Instituto Água e Terra (IAT).
Material descartado por
indústrias, pelo comércio
e atividades autônomas
deverão obedecer à Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
A partir do próximo
dia 1º o aterro receberá
apenas lixo domiciliar e
recicláveis, desde que recolhidos pelos caminhões

PANDEMIA

Calendário
letivo
pode ser
flexibilizado
em função do
coronavírus
O Ministério da
Educação e as secretarias estaduais
e municipais da área
podem flexibilizar
o calendário letivo
da educação básica,
que prevê o mínimo
de 200 dias letivos
por ano conforme
a Lei de Diretrizes
e Bases (LDB). A
medida foi discutida
em reunião do comitê de emergência
da pasta, realizada
ontem, e está sendo
avaliada.
Além disso, as autoridades do setor
também estudam o
quanto da carga horária poderia ser ofertada pela modalidade a
distância.
Nas universidades, o órgão vai recomendar a suspensão
por dois meses das
defesas presenciais
de tese de doutorado
e de dissertações de
mestrado, que deverão ser realizadas
por meios virtuais.
No encontro, representantes de universidades se comprometeram a avaliar
a possibilidade de utilizar as estruturas de
suas unidades, como
hospitais universitários, para a produção
de álcool gel.
O Fundo Nacional
de Desenvolvimento
(FNDE) analisa a possibilidade de custear
a alimentação escolar
de alunos de menor
renda.

Diretoria do Meio Ambiente está notificando as empresas e já definiu as próximas ações

do município ou separados
por tipo (só plásticos, ou
metais, papelão, etc.); resíduos de poda de árvores,

galhos, capina e roçada;
móveis velhos; e resíduos
da construção civil, desde
que separados (concreto,

madeiras, papel e papelão,
latas e ferragens).
Os resíduos industriais
entregues diretamente

Empresas ainda podem aderir
ao Mutirão Digital de Empregos
O Mutirão Digital de
Empregos promovido pela
Secretaria de Estado da
Justiça, Família em Trabalho para incentivar a
empregabilidade nesses
tempos de pandemia de
coronavírus – de forma que
os trabalhadores possam
pleitear uma vaga sem
precisar sair de casa – começou nesta quinta-feira e
já está recebendo centenas
de currículos. Por conta
disso, muitas empresas
estão procurando o Departamento do Trabalho para
aderir ao mutirão.
As empresas que participam do mutirão se comprometem a manter as
vagas abertas mesmo com
a pandemia. As funções que
forem para trabalho ime-

diato, terão as contratações
feitas logo após a seleção.
Já para os cargos que não
forem imediatos, ou cujos
serviços estão paralisados
devido à pandemia, os selecionados serão contratados
logo após a quarentena.
As empresas de Curitiba
e Região Metropolitana que
tiverem interesse em ofertar novas vagas por meio
do Mutirão Digital devem
entrar em contato com os
telefones (41) 3883-2226
ou (41) 3883-2201. “Quanto
mais empresas parceiras a
gente conseguir reunir, mais
oportunidades de emprego e
renda serão disponibilizadas ao trabalhador”, disse
o secretário Ney Leprevost.
Por enquanto, são 1.700
vagas gerais abertas em

Curitiba e RMC por empresas parceiras. Quanto
mais empresas aderirem,
mais vagas serão abertas.
“É uma maneira inovadora
que adotamos para manter
a geração de empregos
mesmo nesses tempos de
pandemia e reclusão”.
O envio de currículos
para o primeiro Mutirão
Digital de Empregos do Paraná está acontecendo pelo
link mutiraodigital.pr.gov.br.
São mais de 64 categorias
disponíveis ao trabalhador.
Os interessados nas vagas podem fazer o cadastro
online de seus currículos
até quarta-feira (25) e devem preencher corretamente todos os campos do
formulário e anexar seu
currículo em formato PDF.

MEC prorroga período das listas
de espera do Prouni e do Fies
O Ministério da Educação (MEC) prorrogou por
tempo indeterminado o
período das listas de espera
do Programa Universidade
para Todos (ProUni) e do
Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). As mudanças foram publicadas
na edição de quarta-feira,
do Diário Oficial da União.
Segundo o coordenador-geral de Programas de Ensino
Superior do MEC, Thiago
Leitão, a medida busca não
prejudicar nenhum aluno.
A lista de espera é mais
uma oportunidade para
candidatos que não foram
pré-selecionados na primeira e segunda chamadas
conseguirem uma bolsa
pelo programa. Os estudantes são classificados
por curso e turno, seguindo
as notas obtidas no Exame
Nacional do Ensino Médio

(Enem) de 2019.
O ProUni ofereceu
252 mil bolsas integrais e
parciais em instituições
particulares de educação
superior. O sistema registrou mais de 1,5 milhão de
inscrições.
De acordo com o edital,
os estudantes que manifestaram interesse em participar da lista de espera não
têm prazo final para entregar a documentação na
instituição. “Haverá tempo
para que eles entreguem a
documentação assim que
as atividades acadêmicas
retornarem à normalidade”, informou Leitão.
O edital também estabelece prazo indeterminado
para que as instituições
lancem os resultados de
aprovação ou reprovação
no sistema do ProUni.
O mesmo edital pror-

roga a convocação da lista
de espera do Fundo de
Financiamento Estudantil
(FIES) por tempo indeterminado. “Com isso, os estudantes terão prorrogados
os prazos de cada etapa
para a concretização do
financiamento”, afirmou o
coordenador-geral.
Os estudantes pré-selecionados na lista de espera
do Fies devem complementar seus dados na página
do programa na internet.
Segundo o MEC, os candidatos precisam informar
dados bancários, do fiador
e do seguro para pagamento
da dívida em caso de morte.
Para que nenhum estudante
seja prejudicado por eventual fechamento da instituição de ensino, ou da agência
bancária, o período dessas
etapas será prorrogado por
tempo indeterminado.

pelas empresas não serão
mais recebidos. “É responsabilidade do gerador
a destinação correta dos
resíduos. Essa orientação vale para descartes
gerados pelas indústrias,
comércio e atividades autônomas (prestadores de
serviços). A destinação
em desconformidade com
a Lei Federal 12.305/2010
será considerada crime
ambiental e receberá as
penalidades cabíveis”,
orienta o diretor de Meio
Ambiente, Matheus Michelan Batista.
“Conforme a legislação,
o município não pode receber resíduos de empresas
que não sejam coletados
pelos caminhões da Prefeitura. A responsabilidade
pela destinação correta é
do gerador, que deve procurar empresas de coleta
especializada. Um dos materiais que não recebemos
é o tecido, resultante das

facções e indústrias de
roupas”, acrescentou o
diretor.
O setor de fiscalização
da Prefeitura está estruturado para responsabilizar
pessoas que jogarem lixo e
resíduos em locais impróprios, como margens de
estradas, fundos de vale
e terrenos baldios. Neste
mês, a diretoria atuará na
orientação e notificação
preliminar informativa no
aterro sanitário. A partir
de abril o acesso de veículos particulares e de empresas será vetado e todos
terão de seguir as normas
da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Quem tiver dúvidas sobre a determinação deve
procurar a Diretoria do
Meio Ambiente no Paço
Municipal (fone 3621-4141)
ou o Instituto Água e Terra (IAT) – a regional de
Umuarama atende pelo
fone (44) 3623-2300.

Publicações avaliam controle
da mancha branca do milho

A mancha branca adoece a planta e causa prejuízos

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-PR) põe à disposição do setor produtivo
dois boletins técnicos contendo avaliações de fungicidas
utilizados para o controle da mancha branca do milho
segunda safra. As obras trazem resultados de ensaios
realizados nos principais centros produtores do Paraná,
abrangendo o período de 2016 a 2019.
De acordo com o engenheiro-agrônomo Adriano Augusto de Paiva Custódio, há mais de 40 anos vem sendo
relatada a presença de mancha branca em lavouras de
milho, mas a doença cresceu em importância no início da
década de 1990, e se tornou a mais importante doença
foliar da cultura nos últimos anos. “É atualmente um dos
principais fatores limitantes à produção, especialmente
na segunda safra”, explica o pesquisador, que é também
o principal autor dos boletins.
A doença tem potencial para reduzir em 60% a produtividade em lavouras de híbridos suscetíveis, o que
leva ao uso de fungicidas. “É um dos principais métodos
de controle atualmente empregados na cultura desde o
início dos anos 2000”, afirma Custódio.
De acordo com ele, para controlar doenças foliares
nas lavouras de milho os produtores fazem, em média,
duas aplicações de fungicidas na safra, e uma na segunda
safra. “Havia cerca de 30 produtos registrados para a
cultura em 2013, número que saltou para 126 em 2019.
Daí a necessidade de conhecer a eficiência do controle e
os ganhos de produtividade”, afirma.
O Departamento de Economia Rural da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento estima 2,2 milhões de
hectares cultivados com milho nesta segunda safra,
com expectativa de colher em torno de 12,4 milhões de
toneladas.
AVALIAÇÃO – A primeira obra apresenta resultados
da avaliação de fungicidas nas safras 2016 e 2017 em Londrina e Campo Mourão, uma cooperação entre IDR-PR e
Coamo. Já a segunda, abrangendo os anos de 2018 e 2019,
é resultado de uma rede de ensaios ampliada, envolvendo
outras 12 entidades que conduziram experimentos em 13
municípios do Estado.
Fungicidas são moléculas que bloqueiam o desenvolvimento dos fungos e impedem que a doença se manifeste.
Dependendo da forma de ação, atuam em apenas um ou
em vários pontos do metabolismo desses microrganismos,
denominados “específicos” ou “multissítios”.
No total, os estudos analisaram o desempenho de 23
tratamentos, envolvendo fungicidas de sítio específico,
multissítios e suas combinações, testados nos diversos
estágios de severidade da doença, explica Custódio.
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Advogado esclarece dúvidas sobre relação
de trabalho em tempos de coronavírus

Umuarama - Com o
surgimento de casos do
coronavírus no Brasil, governos estão sancionando
decretos para o fechamento
de empresas, com o intuito
das pessoas permanecerem
em isolamento social. Com
a nova situação, muitas
pessoas estão preocupadas
com as questões trabalhistas e desta forma, o jornal
Umuarama Ilustrado entrevistou o advogado Tiago
Pereira da Silva para sanar
dúvidas.
Segundo o advogado,
com as paralisações espontâneas ou por meio de
decreto, muitos empregados foram colocados
para trabalhar em home
office (trabalho em casa)
e outros dispensados temporariamente do trabalho.
Ele explicou que, o trabalho em home office se
aproxima do teletrabalho
já regulado pela CLT e
permite que o funcionário
realize suas atividades

DISPENSADOS
Com relação àqueles provisoriamente dispensados do trabalho, algumas empresas optaram
por adiantarem as férias dos seus empregados e
outras por darem licença a seus funcionários. “A
princípio, enquanto não houver regulamentação
em sentido diverso pelo governo ou por meio
de Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção
Coletiva de Trabalho, é devido aos empregados o
salário integral do período de licença/fechamento
das empresas, tendo em vista que os riscos da
atividade empresária são do empregador e não do
empregado”, explanou o advogado. Tiago Pereira
finaliza ressaltando que no mais, se mantém todos
os direitos e deveres do contrato de trabalho.

O advogado Tiago Pereira da Silva respondeu algumas dúvidas a respeito do trabalho em
tempos de coronavírus

fora do estabelecimento do
empregador.
“Mas, via de regra, em
um local específico (normalmente as residências),

desde que seja possível à
empresa o envio de atribuições e a fiscalização do
trabalho prestado por meio
das tecnologias da infor-

mação e telecomunicações,
especialmente por meio de
email, WhatsApp, Facebook
etc”, explicou Silva.
Com o trabalho em home

office o empregado está
obrigado a cumprir com as
determinações do seu empregador, como se estivesse
trabalhando na sede da
empresa, e este é obrigado a
lhe pagar o salário, explicou
o entrevistado.
“Os empregados, sempre que possível, devem
cumprir o horário de trabalho estipulado pelo empregador, cabendo a este o

direito de fiscalizar a sua
observância. O empregado
tem o dever de observar
as determinações do seu
empregador, mesmo que
remotamente, podendo
ser punido no caso da
sua inobservância com
advertência, suspensão ou
dispensa por justa causa,
dependendo da gravidade
da conduta”, alertou Tiago
Pereira.

Comércio já demite e cortes podem atingir 5 milhões no País
Em meio às ordens para
fechamento de shopping
centers ao redor do País
e após quatro dias de isolamento voluntário da população, como tentativa
de conter a escalada dos
casos de coronavírus nas
principais cidades, os varejistas refazem as contas,
renegociam pagamentos

U

a fornecedores e dizem
que, inevitavelmente, começarão a demitir seus
funcionários a partir da
semana que vem.
Estimativas de entidades patronais, como a
Associação Brasileira das
Lojas Satélites (Ablos), que
reúne as lojas maiores dos
shoppings, e a Associação
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Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), falam
em até 5 milhões de desempregados no comércio pelo
País, até o fim de abril.
Segundo Paulo Solmucci, da Abrasel, os empresários já vêm de um longo
período de vendas fracas
e não têm, neste momento,
caixa para manter im-
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postos, aluguel de ponto
e folha salarial com os
empreendimentos fechados. “A situação já estava
péssima, agora ficou dramática”, diz.
Já Tito Bessa Júnior, da
Ablos, afirma que o capital
de giro dos comerciantes
mal consegue suprir um
mês fraco de vendas, o que
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dirá cinco semanas sem
faturamento - a maioria
das ordens de fechamento
vão da semana que vem até
o fim de abril. “Eu mesmo
vou demitir cerca de 40%
dos meus funcionários
a partir da semana que
vem”, diz Bessa Júnior,
que também é dono da rede
TNG, com 170 lojas e 1.600
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funcionários. “Acabei de
encerrar o contrato com a
empresa de limpeza, hoje
(ontem) já cortei o pessoal
que presta serviço para o
TI e, na semana que vem,
vou ter de dispensar 500
pessoas das operações das
lojas.” As informações são
do jornal O Estado de S.
Paulo.

E

UNIPAR
MÊS DA MULHER

Unipar celebra a data com serviços à comunidade
Na Expô
Todos os anos, a Universidade Paranaense
faz parceria com a Sociedade Rural para
levar serviços educativos aos visitantes
da Expo-Umuarama. Com este objetivo,
no sábado, 14, atuou no 18º Encontro da
Mulher Trabalhadora Rural, evento que
fez parte da programação. O Encontro,
que debateu durante todo o dia vários
assuntos do cotidiano das trabalhadoras
rurais, reuniu mulheres dos municípios das
regiões de Umuarama e Cianorte. A Unipar
prestou vários serviços. Participaram cinco
cursos de graduação: Educação Física,
Enfermagem, Engenharia Agronômica,
Estética e Cosmética e Medicina Veterinária.

Tarde de sábado: equipes da Unipar
fizeram cerca de mil atendimentos

Na Unipar
Em parceria, Administração e Estética
e Cosmética realizaram homenagem
às alunas. Todas foram agraciadas com
serviços e uma lembrancinha produzida
por acadêmicas de Estética e Cosmética.
As futuras esteticistas orientaram as
futuras administradoras sobre cuidados
que devem ser priorizados para
mantermos a beleza e o bem-estar em dia.

Noite de beleza: momentos de
troca de informação e gentilezas
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OMS indica produto alternativo
diante da escassez do álcool gel
São Paulo, 21 (AE) - Um
grupo de pesquisadores
da USP traduziu um documento da Organização
Mundial da Saúde com instruções de como empresas
habilitadas podem fazer
um gel antisséptico sem
carbopol, elemento químico essencial para fazer
álcool gel que está escasso
e também é usado em outros produtos. A diretriz

tem mais de dez anos e foi
estabelecida para países
pobres, especialmente os
da África.
Segundo especialistas,
esta é uma boa opção para
substituir o álcool gel no
combate ao coronavírus,
com o mesmo efeito de
limpeza, desde que seguidas as devidas instruções
em um ambiente industrial. “É um sanitizante

mais líquido e também
mais barato, com o melhor
custo-benefício possível”,
afirma o pesquisador Filipe Canto Oliveira, da
Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP).
A instrução da OMS
mantém algumas matérias
-primas para fazer o álcool
gel, entre eles o etanol e o
álcool isopropílico - este

mais adequado para uso
em equipamentos eletrônicos.
Doutor em Saúde Pública e professor de Química
da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São
Paulo, Rogério Aparecido
Machado também concorda que a diretriz da OMS
para produção de produto
sanitizante pode ser uma
boa saída, mas também

esbarra na questão de escassez de matéria-prima.
“O etanol 96%, que está
na fórmula da OMS, não é
vendido abertamente. Com
aumento da demanda, o
preço pode aumentar”,
ressalta Machado.
Wagner Contrera, gerente de fiscalização do
Conselho Regional de Química da Quarta Seção,
explica que a produção de

álcool gel e sanitizantes
deve seguir as normas da
Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).
“Com o coronavírus, a
Anvisa se tornou mais
flexível na produção do
álcool gel, permitindo que
farmácia de manipulação e estabelecimentos
fabricantes de produtos
cosméticos também façam
álcool gel.”

Corpo de Bombeiros sai às ruas
Alertas por SMS são usados para
alertando para população ficar em casa ajudar na prevenção ao coronavírus
O Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR) informou nesta
sexta-feira (20) que estados e municípios podem utilizar o sistema
nacional de alertas de
desastres naturais para
informar a população sobre medidas de combate
ao novo coronavírus.
De acordo com a Defesa Civil Nacional, 47
alertas foram enviados
nesta semana para 29
milhões de pessoas em
São Paulo, Mato Grosso
do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e

Umuarama – Na noite de sexta-feira (20)
muitos umuaramenses
foram surpreendidos
pelas sirenes dos veículos de socorro do Corpo
de Bombeiros de Umuarama que percorreram
toda a cidade com um
alerta diferente: “fiquem em casa”. O áudio
era simples e direto: “se

você não é da segurança
pública e nem profissional da saúde, fique em
casa”.
A iniciativa foi uma
forma de reforçar o apelo que está sendo feito
em todo o país pelas autoridades desde a semana passada, como uma
forma segura e enfrentar
o coronavírus. Nesta

no Distrito Federal.
De acordo com o ministro do Desenvolvimento
Regional, Rogério Marinho, o serviço foi ampliado por determinação do
presidente Jair Bolsonaro
e tem 10 de pessoas cadastradas. “Estamos prontos
para responder ao desafio
dessa grave pandemia
que ameaça a população
brasileira. É importante
termos tranquilidade e
seguirmos as orientações
oficiais. Nós, da Defesa
Civil Nacional, estamos
prontos para ajudar o
Brasil a vencer mais essa

crise e sair ainda mais
forte˜, disse o ministro.
O serviço de alerta de
desastres naturais funciona por meio de mensagens de texto (SMS)
no celular e mensagens
nos canais de TV por
assinatura. Para fazer o
cadastro, é preciso enviar
um SMS com cep do local
para o número 40199.
Em seguida, o cidadão
receberá outro SMS com a
confirmação do cadastro.
Nas TVs, a mensagem
aparecerá automaticamente na tela do aparelho. O serviço é grátis.

linha, desde sexta-feira
(20) está em vigor em
Umuarama decreto municipal que determinou
o fechamento da maior
parte do comércio e suspendeu o passe livre
de ônibus circular para
idosos, na tentativa que
manter as pessoas recolhidas em suas casas, em
quarentena.

O serviço de alerta de desastres naturais funciona por meio de mensagens de texto (SMS)
no celular e mensagens nos canais de TV por assinatura

ESTADO DO PARANÁ

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
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RESOLUÇÃO 04/2020
PRORROGA PRAZO DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2019.

O PRESIDENTE DO CIUENP, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
Atribuições legais, e
CONSIDERANDO o que estabelece o subitem 7.9 do Edital nº 002/2019 –
Regulamento Especial,
CONSIDERANDO ainda o inciso III do artigo 37 da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1.º Fica prorrogado por mais 6 (seis) meses o prazo de validade do Processo
Seletivo Simplificado nº 02/2019, objeto do Edital n.º 001/2019 Regulamento
Especial, o qual foi homologado na data de 20 de setembro de 2019, pelo Edital nº
004/2019.
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, aos 20 de março de 2020.

ALMIR DE ALMEIDA
Presidente do CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

DECRETO Nº 1269/2020, de 20 de Março de 2020.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
SÚMULA: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus - COVID19.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do
Regulamento Sanitário Internacional;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e
operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo
Coronavírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia
do COVID19;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, que estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de saúde na rede pública do Paraná;
CONSIDERANDO a necessidade de reforçar o quadro preventivo e da mobilização da sociedade regional de abrangência da AMERIOS, diante da ameaça do COVID19;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das
medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA no Município de Alto Piquiri, em decorrência da eminente possibilidade de infecção humana pelo novo Coronavirus – COVID-19;
Art. 2º Estabelece, no âmbito da Administração Direta e Autárquica do Município e da Iniciativa Privada de Alto Piquiri,
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo COVID19
com os seguintes objetivos estratégicos:
I
- Limitar a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias entre contatos próximos e profissionais de saúde, prevenindo eventos de amplificação de transmissão;
II
- Identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente, fornecendo atendimento adequado às pessoas infectadas;
III
- Comunicar informações críticas sobre riscos e eventos à sociedade e combater a desinformação;
IV
- Organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado atendimento da população na rede de saúde.
Art. 3º Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa ao COVID19 poderão ser adotadas as seguintes
medidas:
I
- Isolamento;
II
- Quarentena;
III
- Exames médicos;
IV
- Testes laboratoriais;
V
- Coleta de amostras clínicas;
VI
- Vacinação e outras medidas profiláticas;
VII - Tratamento médicos específicos;
VIII - Estudos ou investigação epidemiológica;
IX
- Atendimento remoto aos servidores públicos;
X
- Demais medias previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 4º Ficam suspensas, a partir do dia 23 de março de 2020, por tempo indeterminado:
I
- A expedição, por parte dos órgãos públicos competentes autorização/alvarás para realização de eventos, sejam
eles artísticos, culturais e afins.
II
- A realização de toda e qualquer atividades coletivas, programas municipais público ou privados, e eventos
realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta, em locais fechados ou em
locais públicos que importem em aglomeração de pessoas.
III
- A realização de eventos em praças e logradouros públicos.
IV
- As aulas em escolas da rede municipal de ensino, incluindo Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs);
V
- O transporte escolar municipal;
VI
- As oficinas e grupos oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social.
VII - O curso de tramitação de todos os processos administrativos no âmbito municipal, excetuando- se aqueles relacionados às áreas da saúde pública, meio ambiente e segurança, incluindo-se o prazo de defesa, recurso ou decisões.
VIII - galerias e centros comerciais;
IX
- tabacarias, lanchonetes, bares, e similares;
X
- academias privadas ou em praças públicas, notadamente as Academias da Terceira Idade e da Primeira
Infância;
XI
- outros estabelecimentos que possam conter ajuntamento de pessoas ou possa contribuir para proliferação do
COVID-19.
Parágrafo único O período de suspensão será compreendido como antecipação do recesso escolar de julho de 2020,
a critério da Secretaria Municipal de Educação e das Entidades relacionadas no inciso IV.
Art. 5º Para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, serão adotadas, através da
Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:
I
- Suspender os atendimentos eletivos dos serviços públicos de psicologia, fisioterapia (permanecendo somente
o pós-cirúrgico), visitas domiciliares, mantendo os atendimentos de urgência e emergências indispensáveis para os
Munícipes de Alto Piquiri.
II
- Estender o vencimento do prazo das receitas médicas de medicamentos de uso contínuo;
III
- Convocar servidores públicos, que se encontram em período de férias ou licença prêmio, para retorno imediato
e suspender a concessão de novas férias e licenças para servidores da área da saúde.

IV
- Solicitar caso necessário o remanejamento provisório de funcionários de outros setores para a saúde, com
vistas a formar grupos e desenvolver ações para enfrentamento do novo vírus;
V
- Manter em funcionamento a farmácia municipal e os agentes comunitários da saúde e os agentes de combate
a endemias.
VI
- Facultar ao Secretário de Saúde a adoção de outras medidas que entender necessária.
Art. 6º As servidoras públicas que estão em período de gestação, lactantes, os idosos, os com doenças crônicas e doentes com baixa imunidade, serão dispensadas de suas atividades presenciais por tempo indeterminado, sem prejuízo
dos seus vencimentos, devendo adotar o sistema de teletrabalho ou trabalho remoto. O comparecimento no local de
trabalho deverá acontecer somente quando necessário e solicitado pelo superior hierárquico.
Art. 7º Intensificar a conscientização e adesão da população na ajuda da prevenção e na colaboração das orientações
expedidas pelos órgãos governamentais.
Art. 8º No âmbito das demais repartições públicas municipal, deve ser adotado, preferencialmente o sistema de teletrabalho ou trabalho remoto, o sistema de reuniões e encontros on-line, bem como adotar medidas a fim de substituir
o tipo de atendimento público ao cidadão por formas alternativas de atendimento não presencial.
Art. 9º A partir de 23/03/2020, determina-se aos organizadores e produtores de eventos o cancelamento de eventos esportivos, culturais, artísticos, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos que reúnam grande
quantidade de pessoas.
Parágrafo único Parágrafo Único: Fica proibida também a aglomeração em praça pública, ou em calçadas de grupos
de pessoas, sob pena de denúncia às autoridades competentes.
Art. 10. Todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, industriais, entidades privadas, escritórios de profissionais liberais e afins, deverão suspender suas atividades por prazo indeterminado, até ulterior deliberação das
autoridades sanitárias e da autoridade pública, com exceção de centros de saúde, farmácias, mercados, panificadora,
laticínio, frigorífico, serviços de distribuição de água envazada e gás de cozinha (GLP), açougues, mercearias, postos
de combustível (venda exclusiva de combustível).
§ 1º Os estabelecimentos que por este Decreto possam ser frequentados pela população deverão organizar o atendimento para que não se aglomerem mais de 1 pessoa por 10 m2, devendo dar preferência para que as janelas e
portas fiquem abertas e ao ar natural.
§ 2º Fica permitido em caráter excepcional, a venda de alimentos por restaurantes, lanchonetes, padarias, panificadoras, com retirada no local ou entrega (delivery), desde que o produto não seja servido/consumido no estabelecimento
ou nos seus arredores.
§ 3º Fica permitido ainda, a venda de produtos agrícolas e de alimentação animal (v.g. rações, suplementos alimentares, defensivos, adubos, para lavoura) por meio telemático/remoto com retirada no local, desde que o estabelecimento
permaneça fechado para o acesso ao público, podendo haver entrega a domicílio (delivery).
I - As instituições financeiras, cooperativas, lotéricas, poderão realizar trabalho interno sem atendimento ao público.
Art. 11. Recomenda-se que empresas do comércio e indústria estabeleçam férias coletivas aos seus funcionários a fim
de estancar momentaneamente a alta circulação de pessoas.
§ 1º Recomenda-se ainda a adoção de trabalho domiciliar aos trabalhadores de empresas privadas e de profissionais liberais.
§ 2º Recomenda-se a população que na frequência dos estabelecidos comerciais permitidos, que seja realizada por
um único membro da família.
§ 3º Recomenda-se que as pessoas transitem pelas ruas apenas em situações de extrema necessidade e que guardem uma distância de 5 metros uma das outras.
Art. 12. Fica excepcionalmente dispensada a licitação, nos termos do art. 24 IV da Lei 8.666/93, para aquisição de
bens, serviços e insumos de saúde destinados unicamente ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da Dengue ou do Coronavírus COVID-19 de que trata a Lei Federal n. 13.979
de 06 de fevereiro de 2020.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em
sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações
previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e
o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Art. 13. O descumprimento das determinações constantes neste Decreto, poderá ensejar crime de desobediência
(Art. 330, Código Penal) ou ainda contra a saúde pública (Art. 268, Código Penal), além das demais sanções administrativas cabíveis.
Parágrafo único Além das penalidades descritas no caput poderá ainda ser determinado o cancelamento do alvará
de licença.
Art. 14. Os Órgãos e Repartições Públicas Municipais suspenderão o atendimento ao público em período integral,
todavia mantendo-se o sistema de plantão de atendimento para casos urgentes ou excepcionais.
§ 1º Os servidores poderão realizar rodízios programados, caso necessário, dispensando-se em qualquer caso o
registro biométrico do controle do ponto;
§ 2º O disposto no caput e no parágrafo anterior deste artigo não se aplica as seguintes repartições:
I
- Secretaria Municipal de Saúde;
II
- Departamento de Licitação da Secretaria Municipal de Administração;
III
- Saneamento Básico (Coleto de Lixo, Esgoto, etc) Limpeza Pública, Funerária, Cemitério da Secretaria
Municipal de Obras;
IV
- Segurança Púbica, Ministério Público, Defensoria Pública e o Poder Judiciário;
V
- Telecomunicação e a imprensa;
VI
- Órgãos ou entidades cujo funcionamento seja de competência exclusivo do Governo Estadual ou Federal;
§ 3º A Secretaria Municipal de Saúde deverá dar prioridade aos casos que sejam suspeitas de infecção pelo COVID-19
em detrimento as outras consultas que não sejam de caráter emergencial;
§ 4º Os servidores deverão obedecer sua jornada ordinária de trabalho, sendo vedado a realização de Hora Extra
sem prévia e expressa autorização.
Art. 15. Deverão ser adotados outras medidas previstas nos Decretos Estadual e Federal, especialmente os das
autoridades sanitárias.
Art. 16. Qualquer pessoa poderá denunciar o Descumprimento de qualquer das normas desse Decreto junto às autoridades competentes para que seja adota medidas legais, policiais e judiciais cabíveis.
Art. 17. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Alto Piquiri, Sexta-feira, 20 de Março de 2020.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal
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IEM HOSPITAL NA ITÁLIA

Enfermeiro registra cenas do coronavírus
na UTI. “É mais triste morrer sozinho”
“Todo mundo está nos
chamando de heróis, mas
eu não me sinto como um”,
diz Paolo Miranda que é
enfermeiro da unidade terapia intensiva (UTI) no
único hospital de Cremona,
uma pequena cidade na
região da Lombardia que
é o epicentro do surto do
novo coronavírus na Itália,
onde 2.167 pessoas estavam
com o vírus na quinta-feira
passada e 199 já tinham
morrido.
Como muitos de seus
colegas, Miranda está trabalhando em turnos de
12 horas no último mês.
“Somos profissionais, mas
estamos ficando exaustos.
Hoje, sentimos que estamos
nas trincheiras — e todos
estão com medo.” Miranda costuma fotografar e
decidiu retratar a drástica
situação dentro da UTI em
que trabalha. “Não quero esquecer nunca o que
está acontecendo. Isso se
tornará história, e, para
mim, as imagens são mais
poderosas que as palavras.”

Em suas fotos, ele deseja
mostrar a força de seus
colegas — e também sua
fragilidade. “Outro dia, do
nada, uma das minhas colegas começou a gritar e pular
no corredor.” Ela havia feito
um teste e descobriu que
não tinha o coronavírus.
“Ela é normalmente muito comedida, mas estava
apavorada e não conseguiu
conter o alívio. Ela é apenas
humana.” É um período
muito difícil para Miranda
e sua equipe. Mas eles se
uniram, e isso ajuda. “Às
vezes, alguns de nós desmoronam: sentimos desespero
e choramos porque nos sentimos impotentes quando
nossos pacientes não estão
melhorando”.
Quando isso acontece, o
resto da equipe se aproxima
e tenta fazer a pessoa em
questão se sentir melhor.
“Fazemos alguma piada,
tentamos provocar um riso
— caso contrário, perderíamos a cabeça.” Mais de
3,4 mil pessoas morreram
em cerca de quatro sema-

Enfermeiro aproveita para também fotografar o caos com
o coronavírus no hospital onde trabalha

nas na Itália. Com mais de
41 mil casos confirmados,
os médicos e enfermeiros
do país — principalmente
nas cidades mais atingidas
do norte — estão lutando
para conseguir lidar com a
situação.
Trabalhando há nove
anos como enfermeiro, Paolo já viu muitas pessoas
morrerem.
Mas, na pandemia atual,

dói ver tantas pessoas morrerem sozinhas. “Normalmente, quando os pacientes morrem na UTI, estão
cercados pela família. Há
dignidade na morte. E nós
estamos lá para apoiá-los, é
parte do que fazemos.” Mas,
no mês passado, para evitar
contágios, foi proibida a
presença de parentes e amigos de pacientes internados
nas UTIs. Na verdade, no

cenário atual, visitantes
próximos nem podem entrar no hospital. “Estamos
tratando pessoas com o
coronavírus que estão basicamente abandonadas a si
mesmas.” “Morrer sozinho
é algo muito feio. Não desejo
a ninguém.”
O hospital de Cremona se transformou em um
“hospital de coronavírus”.
Só pacientes com a covid-19 são tratados ali, e
todas as outras operações
médicas foram suspensas.
Hoje, cerca de 600 pacientes estão sendo atendidos.
Novos continuam chegando,
mas não há mais leitos de
UTI. “Colocamos camas em
todo lugar que pudermos,
em todos os cantos dos
hospitais. Está tudo muito
superlotado.”
Do lado de fora da entrada, está sendo construído
um hospital de campanha,
que terá 60 leitos extras
para tratamento intensivo.
Já se sabe, porém, que este
número não será suficiente.
O que vem em abun-

dância, por outro lado, é
o carinho recebido pela
equipe, conta Paolo. Os
profissionais do hospital
em Cremona foram abarrotados de presentes. “A
cada dia que entramos no
trabalho, achamos algo
novo”, diz o enfermeiro.
“Pizzas, doces, bolos, bebidas... outro dia, recebemos
milhares de cápsulas de
café expresso. Digamos que
mantemos nosso ânimo com
carboidratos.”
Os presentes dão a Paolo
um pouco de conforto, mas
ele nunca pode se desligar
completamente do hospital.
“Quando volto para casa no
final do meu turno, estou
abalado. Mas quando vou
dormir, acordo várias vezes
durante a noite. A maioria
dos meus colegas vive isso
também.” Mas essa situação está começando a ter
seu preço, e Paolo se sente
mais cansado todos os dias.
“Não vejo a luz no fim do túnel por enquanto. Não sei o
que vai acontecer, só espero
que isso acabe”, conclui.

Paciente nº 1 da Itália se recupera e terá alta
ROMA - Ele chegou na
noite do dia 21 para 22
de fevereiro em situação
desesperadora ao hospital
de Codogno, na região industrializada da Lombardia, norte da Itália. Depois
de 28 dias isolado, Mattia
reviu anteontem pela primeira vez a mulher, que
está na 37ª semana de
gravidez. Entre os dois, o
vidro da porta do quarto
onde o paciente zero da
Itália completa sua recuperação. “Vou ver minha
filha nascer”, disse ontem
ao Corriere della Sera o
pesquisador que trabalha

para a Unilever.
Mattia é pesquisador e
grande esportista. Além de
futebol, é um fundista que
disputa provas de rua e voluntário da Cruz Vermelha
No começo de fevereiro,
reencontrou em um jantar
um amigo que acabara de
retornar da China sem nenhum sintoma da covid-19.
Dias depois, surgiram os
primeiros sintomas. Parecia uma gripe. Era 15 de
fevereiro. No dia 17, Mattia
não foi trabalhar. O médico
de família o examinou. No
dia seguinte, procurou o
hospital. Deram-lhe um

antibiótico e o mandaram
para casa.
Ninguém associou sua
doença à covid-19, que
então atingia a China.
Nem Mattia se lembrou de
contar aos médicos sobre
o jantar. No dia 19, seu
estado piorou e ele voltou
ao hospital e, 24 horas
depois, estava entubado
na UTI.
Foi aí que surgiu a hipótese de covid-19. Iniciou-se
a corrida atrás dos lugares
por onde Mattia havia
passado e uma busca pelas pessoas com quais
estivera. Tarde demais.

Brasileiro ganhador do Nobel
da Paz morre de coronavírus
WASHINGTON - O especialista em bioenergia
Sérgio Campos Trindade
morreu anteontem, aos
79 anos, em Nova York,
por causa de complicações associadas ao
coronavírus. A morte foi
informada pela Agência
Fapesp e por familiares
de Trindade nas redes
sociais.
O engenheiro químico
recebeu o Prêmio Nobel
da Paz, em 2007, com
integrantes do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas
(IPCC), pelo trabalho
para a preservação do
meio ambiente e pela
divulgação do conhecimento sobre mudanças
climáticas.
O brasileiro era um
especialista em energia
renovável e consultor em

negócios sustentáveis.
Trindade era membro do
Comitê Científico para
Problemas do Ambiente
(Scope, na sigla em inglês), agência vinculada
à Unesco.
“Tio Sérgio sempre
foi uma referência na
família. Uma inspiração
e um ponto de contato.
Somos muitos ‘Arrudas’
espalhados pelo mundo,
mas sempre tivemos na
sua casa e de tia Helena
Arruda Trindade, próxima a Nova York, um
ponto de acolhimento garantido Encontrá-lo era
sempre certeza de escutar novidades”, conta o
jornalista Felipe Arruda
Mortara, colaborador do
Estado e sobrinho-neto
de Trindade.
“Quando ele começava a contar sobre suas

pesquisas e palestras,
sempre se entusiasmava. Era um viajante
apaixonado e adorava
falar dos países que conhecia. Já manifestava
preocupação com as
mudanças climáticas
há mais de uma década,
quando ainda era algo
muito abstrato para todos. Uma pessoa à frente de seu tempo. Aliás,
soava quase como uma
loucura dizer que um
parente seu era ganhador de um Prêmio Nobel
da Paz. Afinal, sempre
disseram que o Brasil
nunca teve um Nobel”,
afirmou.
O Estado de Nova York
tem 5,5 mil casos confirmados de coronavírus,
mais de 40% das infecções no país. Os EUA têm
12 mil casos no total.

Superativo, antes que a
doença de Mattia fosse
descoberta, o paciente
zero participara de duas
corridas com amigos da
empresa e de atividades
como voluntário.
Quem dera o alarme

sobre seu caso, revelando o jantar com o amigo
retornado da China, foi
a mulher, Valentina, que
também se contaminara.
Levada para um hospital
de Milão, ela melhorou
logo e foi para casa. Os

pais de Mattia, que contraíram o vírus, tiveram
alta no dia 10. Um dia antes, o pesquisador deixara
o respirador artificial da
UTI, quando um coquetel
de medicamentos experimentais começou a fazer

Opções de Imóveis em Curitiba
Locação sala/consultorio-DOC Batel-R$4.940,00
DOC Castelo Batel foi criado para proﬁssionais da área de saúde e seus pacientes.
Temos um consultório premiun para voce, proﬁssional da área de saúde, no prédio com a
localização mais cobiçada e valorizada de Curitiba-terreno compartilhado com o Castelo
do Batel, construído em conformidade com a RDC50 da ANVISA, inclusive em suas áreas
comuns. Veja imagens do empreendimento em vídeo 3D no LINK abaixo:
PERMITIMOS QUE A SALA SEJA DE USO COMPARTILHADO- MAIS DE UM MÉDICO OCUPANDO O MESMO ESPAÇO EM HORÁRIOS DIFERENTES PARA DILUIR AS
DESPESAS DA LOCAÇÃO E TAXAS.
Corredores: Com 2 metros de largura de acordo com a
RDC50 da Anvisa;
Portas dos consultórios em folha dupla: Largura das portas de 1,3 metros;
Área de descarte de lixos especiais: Área especial para
descarte de lixo hospitalar em todos os pavimentos;
Segundo ponto de água: Ponto de água extra para área
de atendimento e ponto de água para copa;
Elevadores: Dois elevadores sendo um com capacidade
para maca;
Geradores: Para áreas comuns e elevadores de emergência.
DOC oferece Port Cochère. Acesso ao estacionamento pela Avenida Visconde de Guarapuava. Vaga de embarque e desembarque de ambulância.
**Diferenciais DOC Batel: *Segurança: Pacientes e acompanhantes terão acesso aos consultórios somente após
identiﬁcação;
*Serviços de Diagnóstico: Integração entre consultórios e
serviços de diagnóstico localizados no térreo;
*Infraestrutura: Auditório, 2 salas de reuniões, copa, foyer,
lobby e valet park, ﬁtness e bicicletário;
*Smartservices: Mão de obra temporária, suporte ao TI,
eletricista, hidráulico, chaveiro;
*Smartparking: Espaço de estacionamento aos proprietários e visitantes através do sistema rotativo.
Haverá cobrança de IPTU e CONDOMÌNIO a parte. Agende já sua visita Maiores informações consultem nossos
corretores!

TERRENO COM 6 CASAS EM CONDOMINIO-R$349.900,00

Estados Unidos suspendem emissão
de vistos devido ao coronavírus
Os Estados Unidos
suspenderam a entrega
de vistos comuns em todos os países do mundo
diante da nova pandemia
de coronavírus, anunciou
o Departamento de Estado nesta sexta-feira, 20.
As embaixadas americanas permanecem abertas
para atender os seus
cidadãos.
“Em resposta aos grandes desafios globais rela-

cionados à pandemia da
covid-19, o Departamento
de Estado suspende temporariamente os serviços comuns de visto em todas as
embaixadas e consulados”,
disse o Ministério das Relações Exteriores dos EUA.
Os vistos de emergência
continuarão sendo emitidos
“na medida do possível”,
garantiu o órgão.
Washington já havia
anunciado dois dias antes

da suspensão da entrega de
vistos de rotina “em muitos
países”, sem especificá-los.
Os Estados Unidos
proibiram a entrada de
estrangeiros da maioria
dos países europeus em
seu território. Nesta sexta-feira, o País fecha sua
fronteira com o Canadá
e analisa com o México a
possibilidade de limitar o
movimento entre os dois
países.

Terreno no bairro Pilarzinho-Zoneamento: UC-SETOR DE TRANSIÇÃO PARQUE NATURAL MUN TANGUA-Testada de 30,00MTS para Rua Agostinho Grubba X 27,00 ambos lados - ÁREA TOTAL 668,00m2No local tem seis casas em condominio, não averbadas e necessitando de reparos.
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IMAIS SUSPEITOS

Suspeitas de coronavírus
aumentam em Umuarama,
mas caso conﬁrmado neste
sábado não é da cidade
A Secretaria Municipal
de Saúde informa que o
número de casos suspeitos
de coronavírus aumentou para 11 neste sábado,
21, em Umuarama. Atualmente há 10 pessoas em
isolamento respiratório
e domiciliar, como medida preventiva, enquanto
aguardam resultados dos
exames realizados no Laboratório Central do Estado (Lacen). Um caso foi
descartado. Não há no momento nenhum morador
de Umuarama com caso
positivo de coronavírus.
A Secretaria de Saúde
foi informada pelo Estado
sobre um caso positivo
de Covid-19 atendido na
cidade. Trata-se de um morador de cidade da região
que teve sintomas após
uma viagem ao exterior,
procurou a rede hospitalar
em Umuarama sem dar
entrada pelo SUS, e estava em isolamento desde
então.
O paciente está internado desde a última terçafeira, 17, e não há informação sobre seu quadro de
saúde, uma vez que ele não
está sendo tratado através do Sistema Único de
Saúde (SUS). As medidas
preventivas e o isolamento
foram adotados para todas
as pessoas que tiveram
contato com o paciente.
“O momento é delicado, por isso precisamos
reforçar os cuidados para
evitar o contágio do vírus.
A população precisa seguir as recomendações da
Secretaria de Saúde e dos
decretos publicados pelo
município, permanecer
o máximo de tempo em
casa e manter a higiene
constante das mãos e dos
objetos pessoais, que não
devem ser compartilhados”, orientou a secretária
municipal de Saúde, Cecília Cividini.
O município está monitorando pessoas que
chegam de outras cidades
e regiões, tanto no Aeroporto Orlando de Carvalho quanto na Estação
Rodoviária e orientando a
evitar as viagens. “Só saia
de casa em caso de real
necessidade, para ir ao
supermercado, farmácia
ou à unidade de saúde
(em caso de sintomas persistentes de tosse, febre e
dificuldade de respirar),
principalmente se tiver
mais de 60 anos. Mas a recomendação é para todos”,
reforçou a secretária.
O prefeito Celso Pozzobom manifestou preocupação com a confirmação
e o aumento dos casos
suspeitos, mas disse que
isso já era previsto. “Infelizmente o coronavírus
é de fácil disseminação.
Estamos fazendo o possível para evitar que o
vírus seja transmitido para
outras pessoas, mas a
população precisa respeitar as recomendações. A
principal é permanecer
em casa. A grande maioria
do comércio atendeu à
determinação, mas alguns
insistiram em abrir seus
estabelecimentos, colocando a saúde dos trabalhadores e da população em
risco”, lamentou,
Por isso, o novo decreto

Prefeitura Municipal de Umuarama
DECRETO Nº 067/2020
Dispõe sobre outras medidas a serem tomadas para o enfrentamento da epidemia de infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19) no Município de Umuarama, complementando as
já estipuladas nos Decretos Municipais nº 63, 64 e 65, todos de
19 de março de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o
artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial
de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo
Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do
COVID-19;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de
março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19), com as alterações
promovidas pelos Decretos Estaduais nº 4.258, de 17 de março
de 2020, nº 4.259, nº 4.263, ambos de 18 de março de 2020 e
nº 4.301 e nº 4.302, ambos de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Secretária Cecília confirma 11 casos suspeitos na cidade, sem nenhum confirmado

publicado neste sábado
traz algumas punições. O
não cumprimento das medidas será caracterizado
infração à legislação municipal e sujeitará o infrator
às penalidades e sanções
aplicáveis – incluindo, se
couber, a cassação da licença de funcionamento
– e estabelece multas que
podem variar entre R$
300,00 e R$ 5 mil.

No Paraná, são 43 casos confirmados
A Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) confirmou mais
sete casos de coronavírus no
Paraná neste sábado (21). Os
pacientes são de Curitiba (4),
Regional de Umuarama (1),
Ponta Grossa (1) e Pato Branco
(1). O número de casos confirmados no Estado subiu para 43.
As confirmações são de quatro
homens e três mulheres com
idades entre 28 e 81 anos, com
viagens para São Paulo, Rio de

Janeiro e Estados Unidos.
Os resultados foram divulgados pelo Laboratório
Central do Estado (Lacen),
além de dois laboratórios
privados já habilitados para
confirmações da doença.
O Paraná tem atualmente
43 casos confirmados, 172
descartados e 273 suspeitos,
destes, três estão em isolamento hospitalar e os demais
em isolamento domiciliar.

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas
urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos
riscos e danos à saúde pública;
CONSIDERANDO o aumento do risco de que o COVID-19
não seja contido em nosso Município, inclusive pela falta de
colaboração dos munícipes que permanecem se aglomerações
em alguns estabelecimentos, bem como dificultando a ação dos
fiscais e resistindo às suas ordens e orientações
D E C R E T A:
Art. 1º As disposições deste decreto visam tornar mais severas as restrições impostas no Decreto Municipal nº 63, de 19 de
março de 2020, e no Decreto Municipal nº 66, de 20 de março
de 2020, sendo complementares a todas as demais expedidas
para o combate e prevenção ao COVID-19 no Município de
Umuarama.
Parágrafo único. As regras previstas neste decreto deverão
prevalecer em relação às dos Decretos Municipais nº 63, 64 e
65, de 19 de março de 2020, e no Decreto Municipal nº 66, de
20 de março de 2020, no que com estas conflitarem.
Art. 2º As feiras nos espaços públicos e privados ficam proibidas desde a publicação do presente decreto, ficando permitido
o fornecimento de produtos em domicílio (delivery), desde que
observada a higiene e os procedimentos necessários à não
infecção dos envolvidos.
Art. 3º Os postos de combustível deverão fazer o recebimento
pelo combustível vendido, em espaço aberto do estabelecimento,
sendo terminantemente proibida a entrada do usuário nas lojas
de conveniência para esse ou outro fim.
§1º Os postos de combustível poderão permanecer abertos
apenas para o fornecimento de combustível, sendo vedado o
funcionamento de qualquer lava-jato, serviço de troca de óleo
ou outros.
§2º Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo
deverão tomar as providências necessárias à dissipação de
qualquer aglomeração de pessoas em seu espaço físico.
Art. 4º Fica proibida a visitação ao cemitério.
Art. 5º Fica determinado o fechamento dos mercados,
supermercados, mercearias e similares, bem como de todos
os estabelecimentos do Sistema Financeiro Nacional (bancos
e lotéricas), pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da publicação
deste decreto.
Parágrafo único. Aos supermercados, mercados, mercearias
e similiares fica permitido o fornecimento de produtos em domicílio (delivery), desde que observada a higiene e os procedimentos
necessários à não infecção dos envolvidos.
Art. 6º As proibições de funcionamento e abertura ao público
previstas nos incisos III, V e VII do artigo 3º do Decreto Municipal nº 63, de 19 de março de 2020, ficam prorrogadas até 28
de março de 2020, devendo ser observadas até as 24 (vinte e
quatro) horas de tal data.
Art. 7º O não cumprimento das medidas estabelecidas no
presente decreto ou nos Decretos Municipais n.º 63, 64 e 65,
todos de 19 de março de 2020, e Decreto Municipal nº 66, de 20
de março de 2020, será caracterizado como infração à legislação
municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, à cassação de licença de funcionamento,
inclusive com lacração do estabelecimento.
Parágrafo único. Inexistindo penalidade específica para o
descumprimento das medidas de que trata o presente decreto,
fica estabelecido o valor entre R$300,00 (trezentos reais) a
R$5.000,00 (cinco mil reais), cumulativamente com a lacração
do estabelecimento.
Art. 8º Fica revogado o inciso II do artigo 3º e o artigo 19 do
Decreto Municipal nº 63, de 19 de março de 2020.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de março de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
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IORIENTAÇÃO

Lavar as mãos com água e sabão é o
começo da prevenção contra o coronavírus
Umuarama – Os casos
suspeitos de coronavírus
em Umuarama, além dos
confirmados no Noroeste
do Estado, levaram os
umuaramenses a uma
corrida em busca de álcool
em gel 70%. O produto sumiu das prateleiras das
farmácias. Entretanto, a
pesquisadora e mestre
em produtos bioativos,
Isabela Carvalho dos Santos, esclareceu que lavar
as mãos de forma correta
com água e sabão é a
melhor maneira de começar a prevenção contra o
coronavírus.
As pessoas têm o costume de coçar o rosto,
colocar o dedo na boca,
tocar em outras pessoas.
As mãos tocam em tudo e
em todos e o contágio pode
começar por ai. Conforme
a pesquisadora Isabela
Carvalho, a higienização
das mãos é fundamental
para combater a disseminação do coronavírus
e as pessoas precisam
aprender como fazer isso.
Em uma situação de
pandemia, a entrevistada
ressaltou que precisamos
sempre pensar que a mão
está suja. “Dependendo do
seu serviço, de onde você
passou, é preciso ter uma
rotina de lavar as mãos.
Se trabalha com dinheiro,
por exemplo, lave a cada
20 minutos e não coloque
a mão no rosto, na boca”,
ressaltou.
Pertences como celulares, chaves e cartões de
débito e crédito também
precisam ser higienizados.

um teste? Suje a mão com
tinta guache e lave como
faz normalmente”, explica.
ÁLCOOL 70%
Isabela Carvalho explicou que o álcool em gel 70%
não tem a mesma eficácia
como lavar as mão com
água e sabão. “É preciso
pensar que o álcool funciona como um forma de
limpar as mão, quando não
pode lavar. É um artifício
para ser usando quando
você pega no dinheiro ou
no cartão, por exemplo. O
álcool é um forma de você
limpar as mãos até chegar
em um local para lavar”
ressaltou.

Isabela Carvalho dos Santos, esclareceu que lavar as mãos de forma correta com água e sabão é a melhor maneira de
começar a prevenção

Tossir ou espirrar
Na questão de tossir
ou espirrar, a orientação é
fazer no cotovelo. Se for tossir ou espirrar em um lenço, esse lenço precisa ser
descartado e não deixado
em qualquer lugar. “Nunca
tossir ou espirrar nas mão,
pois as mãos vão tocar
em alguma coisa, como
maçanetas e celulares.
Lembrar que a prevenção
é uma questão de higiene
pessoal e da casa”, orientou
Isabela.

Como lavar?
A lavagem com o sabão neutro deve ser de no
mínimo 20 segundo. Já o
sabão anticéptico, é preciso
lavar por um minuto para
começar a fazer o efeito.
“A mão não é só palma e
costas. Tem que lavar entre
e as pontas dos dedos, como
também o dedão. É preciso
lavar o pulso e fazer de
forma eficiente. Quer fazer

O USO DA MÁSCARA
A máscara tem como função principal evitar
a dispersão de gotículas, pelas quais o vírus se
espalha. Ao ser usada por pessoas doentes, ela
impede que a pessoa dissemine o coronavírus
ao tossir ou espirrar. Para pessoas que não
apresentam tais sintomas, ela não tem utilidade. Além disso, a via respiratória não é o único
meio para ser infectado. Se a pessoa levar as
mãos sujas aos olhos ou tocar em um ferimento,
também há contaminação.

Lavar as mãos é mais eficiente do que gastar litros de álcool em gel

Produtos de prevenção ao coronavírus podem ser doados até o dia 31
Pessoas físicas e empresas de qualquer lugar do
país podem doar ao Sistema
Único de Saúde (SUS) produtos para a prevenção ao
coronavírus. O Ministério da
Economia abriu edital para
receber luvas, máscaras,
termômetros, álcool em gel e
demais itens médicos e hospitalares usados no combate
à covid-19.
As doações começaram
na última quinta-feira
(19) e vão até as 18h de

31 de março. Os produtos
podem ser entregues em
qualquer localidade do
país. Basta a pessoa física
ou a empresa, nacional ou
estrangeira em situação
legal no país, inscreverse eletronicamente ou
presencialmente.
As inscrições por e-mail,
ou interessados apresentar
um protocolo eletrônico em
um site na internet. Há também a opção de uma petição
eletrônica no site. Também

é possível enviar os documentos exigidos no edital
ao Bloco C da Esplanada dos
Ministérios, sala 110, CEP
70.046-900.
A documentação exigida
pode ser consultada no chamamento público. Decorridos o prazo previsto para
as inscrições, as propostas
serão recebidas pela Comissão de Processamentos
das Doações e apreciadas
pela unidade demandante.
Todos os documentos ficarão

disponíveis aos interessados
na Central de Compras Governamentais, na internet.
A iniciativa faz parte
do pacote de medidas tomadas pelo Ministério da
Economia para reduzir a
contaminação ocasionada
pela pandemia de coronavírus. O edital prevê a doação
de dez tipos de itens: máscara padrão de segurança
N95/PFF2/N99/N100/ PFF3;
máscara cirúrgica; protetor
ocular ou protetor de face;

luvas; capote, avental ou
jaleco; sabão líquido; álcool
em gel; álcool 70%; higienizantes para o ambiente; e
termômetros digitais.
Outras doações
Os interessados em doar
outros insumos e serviços
para o combate ao covid-19
podem procurar a plataforma oficial de doações do
governo federal, o Reuse.
Primeiramente, o usuário
deve cadastrar-se no portal
do governo. A partir daí, bas-

ta acessar o site do Reuse e
incluir as doações na opção
“quero doar”. O interessado
deve incluir as informações
sobre o produto ou serviço,
anexar fotos e, se desejar,
indicar um órgão específico
para receber os itens.
A Central de Compras
do Ministério da Economia
analisará a oferta. Após a
avaliação, o anúncio do doador será publicado automaticamente pelo Reuse e ficará
disponível por dez dias.

B2

Variedades
Driblando a
situação

Consta que Matheus e
Kaun conseguiram reunir
cerca de 100 mil espectadores virtuais, para o show
ao vivo que transmitiram
direto de casa. A dupla lançou o projeto “Não Vamos
Confinar Nossas Vozes” e
desafiaram Gusttavo Lima
e Luan Santana a participarem da iniciativa.

A novela “Fina Estampa”

A partir de hoje, a Globo exibirá um compacto da
novela “Fina Estampa”, que tanto sucesso fez em agosto
de 2011 a março de 2012. O especial substitui “Amor de
Mãe” cujas gravações estão suspensas. O telespectador
vai relembrar a saga de Thereza Cristina (Christiane
Torloni), uma socialite cujo passatempo preferido é
gastar dinheiro. E tem ainda Pereirão (Lília Cabral) que
luta para manter a família fazendo consertos em geral.
Vale a pena conferir.
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Reclusa

Marina Ruy Barbosa
está cumprindo à risca as
recomendações das autoridades de Saúde. Dias
atrás, a atriz desabafou
que estava sem condições psicológicas para
acompanhar o noticiário
sobre o coronavírus. “Tá
meio pesado para a minha mente”, escreveu a
artista.

Romance conﬁrmado

Maraisa assumiu o namoro com o cantor sertanejo
Fabricio Marques. Eles começaram a ser notados como
casal no início deste mês e, desde então, têm sido vistos
juntos com frequência.

Juntos de verdade

Depois de algumas especulações quanto ao romance,
Maria Ribeiro e Davi Moraes assumiram que estão namorando e que o relacionamento é sério. Felicidades ao casal.

Coisa de fã

Um admirador da atriz Bruna Griphao marcou o rosto
dela no braço em forma de tatuagem. Isso é que é amor
de fã.

É o amor!

1) Em qual dessas
produções, Werner
Schünemann e Eliane
Giardini interpretaram
Max e Pérola?
a) “Haja Coração”
b) “Êta Mundo Bom!”
c) “Amor à Vida”
d) “Eterna Magia”
2) O ator e apresentador Rodrigo Hilbert
é natural do Estado de Santa Catarina. Em
qual cidade nasceu o galã?
a) Orleans
b) São Bento do Sul
c) São Joaquim
d) Caçador
3) Qual dessas atrizes interpretou Beatriz, na novela
“Babilônia”?
a) Nathalia Timberg
b) Glória Pires
c) Adriana Esteves
d) Leandra Leal
4) O apresentador Marcos Mion é muito bem casado.
Quem é a mulher dele?
a) Rafaella Brites
b) Viviane Araújo
c) Suzana Gullo
d) Caroline Celico

E tem novo casal em “Malhação: Toda Forma de
Amar”. Finalmente, Marquinhos (André Matarazzo) e
Nanda (Gabriella Mustafá) se renderam ao amor. Eles
começaram a namorar, mas o relacionamento será
ameaçado pelas atitudes machistas de Marquinhos.
Falando da vida real, vale falar sobre o desempenho
do ator. Excelente atuação.

Voltando para casa

Gabriella Mustafá finalizou as cenas de sua
personagem Nanda, em
“Malhação: Toda Forma
de Amar” e voltou para a
cidade de Apucarana, no
Paraná, onde reside a sua
família. Neste momento de
pandemia e precaução, ela
decidiu ficar perto dos seus
amados.

Festa adiada

Gabi Luthai e Té Teló
se casaram no religioso
no início deste mês, em
Mato Grosso do Sul. E o
casal havia programado a
festa para outro dia, mas
adiaram a comemoração
do casamento para data indeterminada. “Agora mais
do que nunca é hora de ter
responsabilidade social e
pensar no coletivo. Paciência, nosso sonho e de várias
pessoas foi adiado, mas
isso é muito pequeno diante
de tudo que estamos vivendo como comunidade”,
disse a cantora em suas
redes sociais.

Preciosa ajuda

Marcos Mion conta com
os serviços de uma nutricionista que cuida de sua
dieta. O apresentador gasta
em média cinco mil Reais
mensais, uma vez que a
profissional prepara todos
os pratos que compõem as
suas refeições.

Marco se esquiva dos questionamentos de Madureira. Guga sofre para se acostumar a paternidade. Lígia
entrega Nina para Leila, que convida Filipe para passar
a tarde com ela e a criança. Marco afirma a Rugieri que
teme que a participação de Rui prejudique o esquema
dos dois. Raíssa confessa a Nanda que não aprova seu
namoro com Marquinhos. Carla parabeniza Tatoo por
seu grafite no novo Baixadas. Fafi beija Henrique, que
afirma que os dois precisam se afastar. Carla diz a Marco que ele parece estar levando uma vida dupla. Filipe
garante a Lígia que não desistirá de encontrar Rita.

ÉRAMOS SEIS - 18h20, na Globo

Presente para a ﬁlha

Duda Nagle surpreendeu a filha Zoe com um brinquedo
diferente. O ator comprou uma máquina de fazer bolhas
de sabão. A menina adorou a novidade. Sabrina Sato e
família estão fazendo quarentena voluntária.

MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR –
17h45, na Globo

5) Como se chama a filhinha de Michel Teló e Thaís
Fersoza?
a) Melissa
b) Amanda
c) Christianna
d) Melinda
(Respostas: 1-d / 2-a / 3-b /4-c /5-d)

Lola acredita que não voltará a ver Alfredo.
Genu e Inês se desesperam com a prisão de Lúcio. Soraia e Karine destratam Lola. Virgulino
e Afonso confrontam Gusmões sobre a situação
de Lúcio. Há uma passagem de tempo. Inês dá à
luz Leon. Genu, Virgulino e Afonso se empenham
em libertar Lúcio. Soraia convence Julinho a
pedir que Isabel receba Lola em sua casa. Soraia humilha Lola, e Julinho fica constrangido
diante da mãe. Lola parte para São Paulo. Lúcio é libertado. Zeca é ovacionado pelo povo de
Itapetininga. Olga se emociona quando Zeca a
convida para viajar. Lola conhece Madre Joana
na porta de um asilo. Lola chega à casa de Isabel.

SALVE-SE QUEM PUDER - 19h30, na Globo

Verônica comenta com Gael que sabotou a distribuição dos convites para a inauguração do restaurante
de Micaela a mando de Hugo. Verônica se revolta ao
ver o restaurante de Micaela repleto de celebridades.
Kyra diz a Alexia que teme que a atriz se apaixone por
Renzo novamente. Dominique flagra Renzo com o anel
de Alexia. Agnes resolve acompanhar Bia na aula de
balé. Helena descobre que Téo passou a noite no Rio
de Janeiro com Luna/Fiona.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no
SBT

Luigi tenta conversar com Mario sobre o vício do
irmão no jogo Vetherna. Poliana fica chateada com o
pai por proibi-la de ver sua tia. Glória diz a Luisa que
irá tentar convencer Pendleton a mudar de ideia. Pressionado por Falcão, Lindomar cede sua casa no jardim
bem te vi ao bandido. Pendleton leva Poliana ao seu
laboratorio e tira algumas dúvidas da filha. Benício,
gael e Lorena vão até a casa de Pendleton em busca
de informações. Pendleton pede para Poliana manter
o laboratório em segredo.

AMOR DE MÃE - 21h15, na Globo

Devido à medidas de contenção da propagação
do coronavírus, a Rede Globo decidiu suspender as
gravações em seus estúdios. A exibição da novela
“Amor de Mãe” foi temporariamente suspensa e, em
substituição, a emissora mostrará um compacto da
novela “Fina Estampa”.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no
SBT

Regina manda Manuela fingir estar doente para
não cante no desfile. Priscila pergunta para Geraldo
se ele sabe algo de seu pai, mas ele garante que não.
Frederico diz para Lurdinha que fará algo em relação
a Tomas e Taísa. Priscila entra na sala de Geraldo e
pergunta se é verdade que ele nunca quis lhe assumir como filha. Geraldo diz para Priscila que os avós
dela sempre foram contra o relacionamento dele com
Safira, por isso ele se afastou, mas quando decidiu
voltar, Safira não queria mais que ele se aproximasse.

De repente, parece que a vida começou a girar, tirando tudo o que é seu
do lugar. A pandemia passará e em
breve surgirá novas oportunidades,
despertando o seu interesse.

O período indica conflitos que poderão
afetar a sua saúde. Antes de tomar
certas atitudes, reflita bem. Cultive a
paciência e o bom humor. Bom para
entendimentos com a pessoa amada.

Poderá estar crítico consigo mesmo
e nas suas relações, racionalizando
muito os sentimentos. Bom momento
para fazer um balanço do romance e
investir para melhorar sua relação.

Você está um pouco melancólico, mas
isto tudo pode ser uma simples fuga.
Logo soprarão os ventos de grandes
mudanças. Você precisa se permitir
ser mais feliz.

Cuidado, o seu nível de exigência
estará altíssimo, o que pode ocasionar
problemas de relacionamento, tanto
no trabalho, quanto na família. Seja
um pouco mais light!

Você poderá sentir uma enorme
necessidade de segurança material
e afetiva e isso poderá levar você a
consolidar projetos. Favorável no trato
de assuntos amorosos.

Convém ficar o mais realista possível.
Nem sempre sua intuição pode estar
certa. Pense bem antes de tomar
alguma decisão importante. Nem
tudo acontece como a gente imagina.

Dê importância às conveniências sem
se esquecer da utilidade prática das
coisas. Livre das divagações e seja
objetivo na hora de expor as suas
ideias. Fique atento aos assuntos
financeiros.

Os sentimentos amorosos serão
mostrados de forma exaltada. Evite
as atitudes extremas para não afastar
as pessoas queridas. Coloque os seus
planos em prática.

Você será beneficiado em questões
comerciais e na solução que deseja
para um problema profissional. Por
outro lado, procure não perder de vista
seus principais objetivos financeiros.

Este é o momento de ficar em casa e
lutar e orar para que esta pandemia
acabe logo e tudo volte ao normal.
Prepara-se para grandes renovações.
Propício para momentos de paz
interior.

Você precisa conter a sua ansiedade.
É melhor ter paciência. Só assim
poderá chegar ao fim da jornada com
fôlego para desfrutar a vitória conquistada. Faça tudo com muito tato.

Cidades
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INOVOS TEMPOS, NOVAS PERSPECTIVAS

Ficar em casa é “oportunidade
de reaprendermos a conviver”

Atividades em família com assistir filmes, jogos de tabuleiros podem criar maior interação durante a quarentena

A pandemia do novo
coronavírus, responsável pela Covid-19,
está impondo uma realidade inédita para as
atuais gerações: ter
de ficar compulsoriamente em casa. O confinamento obrigatório
pode causar desconforto emocional, mas
também é um momento
em que é possível reavaliar a vida, melhorar
o autoconhecimento,
instruir-se, divertir-se,
reforçar laços sociais
e, especialmente, familiares.
Para entender melhor os riscos à saúde
mental e as oportunidades para novas
descobertas de felicidade, a reportagem
da Agência Brasil entrevistou (por escrito)
a psicóloga Karoline
Paiva e o psicanalista
Marcos Wagner, ambos
de São Paulo. Juntos,
os dois escreveram a
cartilha “Desconforto
emocional em tempos
de confinamento”, que
circula pelas redes
sociais e pode ser localizada por meio dos
sistemas de busca na
internet.

Agência Brasil: Ficar em casa, para
algumas pessoas, é
extremamente agradável. Para outras,
entretanto, é insuportável não sair. Esses
traços poderão ajudar
ou agravar no período
de isolamento?
Karoline Paiva e
Marcos Wagner: Pessoas introvertidas

tendem a se sentir
confortáveis com baixa interação social,
enquanto as extrovertidas têm maior
necessidade de contatos sociais. Desta
forma, pessoas mais
“sociáveis” podem sofrer maior angústia na
privação do contato.
Porém, independentemente do traço pessoal, nesse contexto de
pandemia, ambos têm
condições internas de
enfrentamento, desde que priorizem e se
motivem em direção ao
bem comum.

Agência Brasil: Que
desconfortos emocionais os períodos de
isolamento podem causar?
Paiva e Wagner: Os
principais desconfortos que percebemos
são: sensação de desamparo e abandono,
sensação de cerceamento da liberdade.
Podem ser acentuadas
inclinações já existentes para hipocondrias,
depressão, processos
ansiosos e manias. É
importante também
destacar alteração
no comportamento alimentar, já que
tendemos a ingerir
maior quantidade de
calorias, aliada ao sedentarismo acentuado
neste momento.
Além disso, há a
luta por sobrevivência,
expressa no comportamento de estocar
alimentos, produtos
de limpeza, etc. As
compras em excesso

podem ser compreendidas como uma luta
pela própria preservação, por parte da população que dispõe de
recursos financeiros
para este tipo de consumo. Aquela parcela
privada de condições
se abstém do acúmulo,
mas tende também a
controlar seu consumo
habitual de alimentos.

Agência Brasil: Vocês temem que as pessoas possam desenvolver algum tipo de
neurose?
Paiva e Wagner: O
contexto social de
pandemia pode ser
um potencializador de
quadros depressivos,
ansiosos e compulsivos uma vez que nossa
fantasia infantil de
onipotência é rompida
e nos deparamos com
a real vulnerabilidade
humana.
Há ainda questões
relacionadas com [o
que os psicólogos chamam de] a ferida narcísica, uma reedição
das nossas angústias
mais primitivas, uma
vez que estamos sob
ameaça de impedimento da realização daquilo que nos dá prazer e
segurança. Esta desestabilização sublinha
negação da realidade
ou a exacerbação do
medo, a depender da
constituição de cada
sujeito.
Na luta pela sobrevivência, algumas normas e regras sociais
que normalmente nos
direcionavam podem

ser quebradas em virtude do mal estar social generalizado. Por
isso, sugerimos que
as interações sociais
sejam mantidas ainda que virtualmente,
respeitando as novas
regras como a limitação ao toque físico e
proximidade. Busque
manter uma rotina
saudável e sociável
com amigos, parentes,
etc. Utilize a tecnologia a seu favor nestes
contatos.

Agência Brasil: Podem surgir conflitos
familiares?
Pa i v a e Wa g ner: Sim. Na proposta
da quarentena, a rotina cotidiana é alterada
e faz com que os papeis que normalmente
desenvolvemos fiquem
restritos. Um exemplo:
a mãe que trabalha em
home office [trabalho
em casa] necessita
dar atenção ao filho,
arcar com as tarefas
do trabalho e de casa,
além do papel de esposa e, muitas vezes, de
filha. Ela, certamente,
estará sobrecarregada. Isso pode acentuar
conflitos geracionais,
uma vez que são diversas demandas em cada
um dos integrantes
do grupo familiar. Por
outro lado, é uma oportunidade de reaprendermos a conviver de
forma simples e mais
caseira, respeitando
as limitações e perspectivas de cada integrante do grupo social
chamado família.

Agência Brasil: Como passar longo
tempo com a família
com prazer?
Pa i v a e Wa g ner: Uma das possibilidades é que pensem
juntos numa rotina
para o novo, o momento de confinamento.
Em vez de impor regras de acordo com
a hierarquia de cada
família, sugerimos resgatar o lúdico por meio
de jogos compatíveis
com todas as gerações (jogos de tabuleiro são boas opções);
a redistribuição de
tarefas domésticas.
Vale transformar o momento do preparo das
refeições em um momento familiar onde
cada um pode contribuir, sugerir, executar
de acordo com suas
possibilidades etárias
e físicas.
Agência Brasil: Que
rotinas devemos incorporar dentro de casa
para que esses dias
não sejam tão difíceis?
Pa i v a e Wa g ner: Toda e qualquer
atividade cultural
como tour virtuais a
museus, lives musicais
e culturais de outras
fontes que levem entretenimento e diversidade de assuntos
podem aliviar a carga
imposta pelo isolamento.
Agência Brasil: E o
que devemos evitar?
Paiva e Wagner: Evite a ansiedade da hiper-informação e as

fake news. Mantenha
uma rotina e não se
entregue ao total ócio.
Faça contatos sociais
e evite o desequilíbrio
nas relações. Enfim,
busque aquecer sua
alma com as coisas
que te fazem bem e te
trazem esperança.
Agência Brasil: As
redes sociais, os jogos eletrônicos e a
programação da TV,
algumas vezes vistas
como tóxicas quando
em excesso, serão bastante úteis ou podem
ser problemáticas?
Pa i v a e Wa g ner: Todo excesso é
prejudicial, uma vez
que desvia o foco e
pode desencadear quadros ansiosos. O ideal
é buscarmos a medida
do suficiente. Isso quer
dizer buscar o suficiente para o consumo
nas compras, nas horas de internet e jogos,
nas redes sociais, etc.
Há oportunidade de
revisitar os vínculos e
ressignificar relações.
Aproveite o momento
para focar nisso!!!

Agência Brasil: Vocês indicam ler?
Paiva e Wagner: Consumir boas leituras
pode trazer serenidade, proporcionar novos
horizontes e aprendizados, além de uma
sensação de liberdade,
uma vez que você pode
mergulhar na história
e, nesse mergulho, aliviar a tensão própria
da realidade do confinamento.
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ITRACKER
I

SUV compacto da Chevrolet estreia novo
design, além de tecnologias inovadoras
para alcançar este perfeito
balanço foi o investimento
em tecnologias inovadoras.
A dirigibilidade é fruto
da adoção de uma arquitetura modular completamente nova e otimizada para as
características do modelo.
Apesar da carroceria estar
maior, o carro ficou até 144
kg mais leve que a geração
anterior, o que contribui
bastante para os avanços

O Novo Tracker chega com potencial para liderar uma verdadeira
transformação no segmento de SUVs

O Novo Tracker chega
com potencial para liderar
uma verdadeira transformação no segmento de
SUVs. Isto porque o modelo
da Chevrolet foi completamente atualizado e seu
novo conjunto antecipa
tendências nos quesitos
mais valorizados pelo consumidor: design, segurança, conforto, conectividade
e desempenho.
Muda também a estratégia, já que o Novo Tracker
passa a ter maior oferta
com o início da produção
local. O modelo também
amplia seu leque de configurações, permitindo
competir nas faixas com
maior demanda comercial.
O desenvolvimento do novo
SUV global da Chevrolet
foi baseado desde em pesquisas de engenharia até
estudos de inteligência de
mercado, incluindo clínicas
com clientes.
“O Novo Tracker é SUV
de série. Inova por entregar
tudo aquilo que o consumidor realmente valoriza, sem
precisar fazer renúncias.
Traz porte de SUV de verdade e oferece tecnologias
que tornam o dia a dia bem
mais prático e seguro, como
o Wi-Fi e o alerta de colisão
com sistema de frenagem
autônoma de emergência”,
explica Carlos Zarlenga,
presidente da GM América

do Sul.
Para o executivo, a
ampla base de clientes
conquistados com os anos
consecutivos de liderança
da Chevrolet será fundamental para impulsionar
as vendas do Novo Tracker,
que começam nas mais de
500 concessionárias da
marca pelo país.
O modelo conta ainda
com outro importante argumento: é SUV Flex mais
econômico. Tanto na cidade
como na estrada, de acordo
com o Inmetro.
O Novo Tracker chega com duas opções de
motorização turbo (1.0T
e 1.2T), duas opções de
transmissão de seis marchas (manual e automática)
e quatro opções de acabamento (versão de entrada,
LT, LTZ e Premier).
Para a carroceria há
um leque com sete opções
de cores, incluindo a de
lançamento Azul Power,
exclusiva do modelo topo
de linha.

a altura foi ligeiramente reduzida para dar proporções
mais contemporâneas.
Começando pela lateral, é possível notar a
silhueta extremamente
dinâmica pautada pela
aerodinâmica. Descendo
os olhos, observa-se que o
Novo Tracker ganhou uma
terceira janela na coluna C,
ampliando a visibilidade em
manobras.

Design com a mais
pura essência de um SUV
O Novo Tracker mescla
robustez, esportividade e
elegância - tudo com muita
personalidade. Começa
impressionando pelo porte,
já que o modelo cresceu em
comprimento (12 mm) e na
largura (15 mm), enquanto

A melhor definição de
performance
O desenvolvimento mecânico do Novo Tracker
foi pautado pela melhor
relação entre prazer ao dirigir, eficiência energética
e baixo custo de manutenção. A fórmula encontrada
pelos engenheiros da GM

Interior tecnológico,
espaçoso e requintado
As maiores dimensões
externas combinadas com
o entre-eixos 15 mm alongado e a redistribuição
dos elementos mecânicos
refletiram em um maior
aproveitamento do espaço
interno. Outro aspecto que
chama a atenção dos ocupantes é a combinação de
formas, cores, materiais e
texturas da cabine do Novo
Tracker. O resultado é um
ambiente extremamente
aconchegante e de aspecto
sofisticado.

em dirigibilidade.
O eixo traseiro agora
tem perfil fechado e 8,5 kg
a menos, trazendo maior
controle dinâmico do veículo, enquanto uma estrutura
avançada do chassi - inédita na categoria – agrega
maior rigidez e permite um
ajuste mais fino da suspensão. Destaque também
para a perfeita calibração
da direção, que mescla

esportividade e conforto
em proporções que variam
conforme a situação de
rodagem.
Tudo isso se soma aos
avanços no processo produtivo. O SUV passa a ser feito
na fábrica da GM em São
Caetano do Sul (SP) dentro
já do conceito de Indústria
4.0, que agrega principalmente produtividade e qualidade na execução.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 120.000,00

Edifício
Bela Vida
Apartamento n° 331 do
Bloco 03 no
Edifico Residencial Bela
Vida, com 45,6650m² de
área privativa e 6,6633m²
de areá comum totalizando
52,3283.

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

MA
IS D
E
75%
VEN
DID
O

ORION RESIDENCE. SITUADO
NA AV. MARINGÁ
Apartamento cobertura triplex no Orion Residence. situado na Av. Maringá, com 432m2 de área
privativa, possuindo, 03 suítes, 01 suíte master,
piscina, área gourmet, 04 vagas de garagem n°
141, 142, 143 e 144 R$ 3.200.000,00
EDIFÍCIO MONTANA,
NA RUA MATO GROSSO
R$ 490.000,00 - Apartamento nº 101-tipo, localizado no 1º pavimento, tendo uma area privativa
de 108,14m², uma area comum de 34,38872m²
e duas vagas simples de garagem, localizados
no sub-solo, com area de 43,38143m², com
area total de 185,91014m², garagem nº 13 com
deposito contiguo e nº 14, situados no Edifício
Montana, na Rua Mato Grosso, 1830, em
Cascavel - Pr, conf. matricula 49.471 do CRI 1º
oficio dessa comarca
RESIDENCIAS/SOBRADOS

DOURADINA-PR.
Residência de 70 m² com um terreno de 168,00 m², L.01-B
- Q. 25. R$ 120.000,00

TERRENOS
AV. BRASIL, TUPÃ – SP.
DATA DE TERRAS com uma área de 9.000,00 m². R$
6.500.000,00
ESTRADA TOTIA
R$ 428.000,00 Lote 33/C-1-C-2, da subdivisão do Lote
33/C-1-C, da Gleba 12-Jaborandy, com area de 2,0000
hectares, localizado na Estrada Totia - Km 10, conforme
matricula 52.533 do CRI 1º oficio da Comarca de Umuarama.
PARQUE SAN REMO
R$ 130.000,00 lote 02 da quadra 10, localizado na Rua 31
de Março do Parque San Remo, medindo 373,00 m² conf.
Matricula 22.723 do CRI 2° Oficio.
Terreno R$ 120.000,00 LOTE 07 DA Quadra 06, localizado no
porto de Icaraíma, medindo 375,00m², conforme matricula n°
10.478 da CRI de Icaraíma.
PARQUE METROPOLITANO
Terreno: R$ 75.000,00 Lote 37 da Quadra 18, localizado na rua Shidue
Yoshitani Iqueti, no Parque Metropolitano, medindo 10,00 x 22 = 220m²
JARDIM AEROPORTO I
Jardim Aeroporto I, Medindo 250,57 m² R$ 70.000,00
PARQUE RESIDENCIAL VIENA II.
DATAS DE TERRAS L. 15, Q. 16; com 255,22 m².
R$ 67.000,00
VIENA II
Lotes De terra no Loteamento Viena II, L. 26, Q.15, medindo
255,22m². R$ 67.000,00
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE
Parque Residencial Belo Horizonte, sendo 200,00 m² R$
50.000,00
RUA AFRANIO PEIXOTO
Terreno: R$ 45.000,00 L.06, Q. 07 Loteamento Jardim União – Rua
Afranio Peixoto, 245 – Perola-PR, medindo 240,00m²
JARDIM IMPÉRIO DO SOL II
Jardim Império do Sol II sendo 12,59X22,00 Totalizando
277,00 m² R$ 40.000,00
JARDIM MONTREAL
Lote 03 da Quadra 09, localizado no jardim Montreal, medindo
178,00m2 R$ 40.000,00

Edifício
Malibu.
Edifício Residencial
Residencial Malibu.

Edifício
ao lado
lado do
do Condomínio
Condomínio Residencial
Residencial Mont
Mont Blanc.
Blanc. Excelente
Excelente
Edifício Residencial
Residencial Malibu,
Malibu, na
na Avenida
Avenida Parigot
Parigot de
de Souza,
Souza, ao
localização,
pensando na
na qualidade
qualidade de
de vida
vida para
para você
você ee sua
sua família.
família.Com
Com
localização, um
um empreendimento
empreendimento com
com toda
toda aa infraestrutura,
infraestrutura, pensando
brinquedoteca,
piscina ee salão
salão de
de festas.
festas. Serão
Serão 16
16 pavimentos
pavimentos planta
planta02
02com
com
brinquedoteca, sala
sala de
de cinema,
cinema, sala
sala de
de jogos,
jogos, área
área gourmet,
gourmet, piscina
01 suíte,
suíte, 02
02 quartos,
quartos, cozinha,
cozinha, sala
sala de
de jantar,
jantar, sala
sala de
de TV
TV com
com
131,50
sendo 01
131,50 m²
m² de
de área
área total
total ee 76,00
76,00 m²
m² de
de área
área privativa,
privativa, sendo
sacada,
o preço
preço de
de lançamento
lançamento aa partir
partir de
de R$
R$ 270.000,00
270.000,00––R$
R$73.500,00
73.500,00
sacada,banheiro
banheirosocial,
social, lavanderia
lavanderia ee 01
01 vaga
vaga de
de garagem
garagem com
com o
++48
para aa entrega
entrega da
da chave
chave (CUB-PR).
(CUB-PR).
48parcelas
parcelasde
deR$
R$1.500,00
1.500,00 (corrigidos
(corrigidos aa 0,80%
0,80% ao
ao mês)
mês) ee R$
R$ 109.500,00
109.500,00 para
JARDIM ITÁLIA
Terreno R$ 35.000,00 Lote 23 da quadra 01 localizado no Jardim Itália 3 medindo 7,00x21,10=147,70m²,
conforme matricula 61762 do CRI 1º oficio de Umuarama.
PARQUE RESIDENCIAL ITALIA II
Lote 15 da quadra 03 localizado no loteamento Parque Residencial Italia II, medindo 151,90 m² conf. Matricula 59.831 do
CRI do 1° oficio. R$ 30.000,00
RUA FRANCISCO BUOSI
R$ 315.000,00 Lote 05 da quadra 12 medindo 275,00m²,
contendo uma residencia de aproximadamente 130,00m²,
situado na Rua Francisco Buosi, 2182, Parque alto da Paraná
MUNICIPIO DE MARIA HELENA
R$200.000,00 Lote 15 da Gleba Figueira, da Colônia Serra dos
Dourados, medindo 20.000m², situado no Municipio de Maria
Helena, na estrada 03 placas, conforme matricula 10.314 do
CRI 2º oficio

RURAL
ESTRADA DA BOIADEIRA
Chácara n°12 localizada na Estrada da Boiadeira,
medindo 20.000m² R$ 200.000,00
MUNICÍPIO DE XAMBRÊ,
Lote Rural R$ 160.000,00 Lote Rural nº B da subdivisão do lote nº 47, 48, 81, 82, 83, 84 e 85/A,
da Gleba Patrimônio Xambrê, do Município de
Xambrê, medindo 20.000m², na Estrada Baytira, conforme matricula 9969 do CRI de Xambrê.

ALUGA-SE
RESIDENCIAS/SOBRADOS

SOBRADOS EM PORTO RICO
R$ 1.500,00 – Contendo três sobrados localizado
no loteamento Pousadas do Paraná, no município
de São Pedro do Paraná na comarca de Loanda-Pr.

Em Xambrê-Pr
²
R$ 5.000,00 de entrada

48X
416,00

área de terreno
de
817,50 m²

03 sobrados no
Condomínio
“POUSADAS DO
PARANÁ”
PORTO
RICO-PR

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CAPTIVA SPORT
08/08 3.6 V6
4X4, Automática. R$
35.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ
16/17
Branco, completo. 40.000kM.
R$ 82.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ
18/18

S10 DUPLA LTZ
2018/2018

Branco, completo, 40.000Km.
R$ 83.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Preto, flex, 4x4, 18.000kM.
R$ 110.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MONTANA
SPORT 07/07

S10 DUPLA
TORNADO 07/08

Prata, completo. R$
25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

Diesel, prata, R$ 48.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

PRISMA LTZ
16/17

VECTRA SEDAN
ELEGANCE 07/08

Automático, 50.000Km, R$
64.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Cinza, flex, completo. R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FIAT
FIORINO
FURGÃO 1.5
Flex, 11/12. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$
15.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO ELETRONIC
94 1.0 94/95
Cinza, quatro portas, com ar
condicionado. R$ 7.300,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563

FORD
MONDEO CLX
97/97
Prata, completo, 04 portas,
R$ 7.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

IMPORTAD
OS

Carros

ano

cor		opcionais		 valor

cruze sport6 1.8 LT	

13/14

BRANCO	

completo, aut, COURO	

r$ 48.900,00

cruze sedan lt turbo

17/18	branco

completo, aut, couro

r$ 74.900,00

cruze sedan lt turbo

17/18

BRANCO	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 76.900,00

CIVIC LXS 12/13

CRUZE SEDAN LT TURBO	

17/18	PRATA	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 76.900,00

Preto, completo, automático.
R$ 48.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

cruze sedan ltz ii turbo

16/17

COROLLA ALTIS
10/11

cruze sedan ltz i turbo

17/18	branco

completo, aut, couro

r$ 84.900,00

cruze sedan ltz i turbo

18/19	branco

completo, aut, couro

r$ 89.900,00

cruze sedan ltz ii turbo

16/17

Prata, completo. R$
44.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA GLI
11/11

Preto, completo + couro.
R$ 42.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA SEG
2005/2005
Prata, automático, completo.
Fones: (44) 9 8427-7232
/ 9 9766-0544.

harley davidson v-rod 1.250cc 13/13

prata	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 79.900,00

BRANCO	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 79.900,00
preto

competo

r$ 37.900,00

HB20X 1.6 FLEX

13/14	PRATA	COMPLETO	R$ 37.900,00

malibu ltz

13/13	branco

completo, aut, couro

r$ 63.900,00

onix 1.4 act

16/17

completo

r$ 57.900,00

onix 1.4 ltz

16/16	branco

completo

r$ 43.900,00

onix 1.4 ltz at

18/19

completo, aut, couro

r$ 59.900,00

prisma 1.0 lt

14/15	branco

completo

r$ 35.900,00

prisma 1.4 LT	

18/19

prata	

completo

r$ 51.900,00

Cinza, 04 portas, ar, direção,
trava. Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

PRISMA 1.4 LTZ AT.

16/17

vermelho	COMPLETO, AUT	R$ 53.900,00

GOL 1.6 99/99

s10 2.5 lt flex 4x2

17/18	branco

completo, aut

r$ 94.900,00

spin 1.8 act at

17/18

prata	

completo, aut

r$ 59.900,00

toyota sw4 srv 4x4

13/13

prata	

completo, aut, couro

r$ 124.900,00

tracker 1.8 lt AT	

15/16

prata	

completo, aut

r$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT	

15/15	PRATA	COMPLETO, AUT, TS	R$ 62.900.00

HILLUX SRV
12/12

Flex, 4x2, automático, prata.
R$ 66.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

LOGAN
EXPRESSION 1.0
15/16
Prata, completo. R$
27.000,00.Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWA
GEN
GOL G4 1.0
13/13

04 portas, verde, completo,
ar, direção, vidro. R$
13.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.6 99/99
Verde, completo, ar, direção.
R$ 13.000,00. Fones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

GOL 1.6 RALLY
15/15
Branco, completo, 04
portas. R$ 40.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

SAVEIRO
SUMMER 01/02
Prata, completo, R$
16.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO SUPER
SURF 1.6 06/07
Preta, completa. R$
20.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

EMPREG
OS
VAGA DE
TRABALHO
Representante comercial
autônomo, empresa: Orion
Distribuidora, área de atuação:
Umuarama e Região.
Visitar lojas de materias
de construção, mat. elétricos
e agropecuárias, carteira
de clientes já formada com
oportunidade para buscar
novos clientes. Enviar currículos
para orionparana@hotmail.
com / (45) 9 9989-0042.

CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado localizado na
Rua Irineu Fernando de
Oliveira, n° 2343, Parque

Vitória Regia, Umuarama/
PR. Contendo 180m² de
área construída, 220m²
de área total, possuindo
1 suíte, 2 quartos, 1quarto
adicional, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
despensa, área de serviço,
cozinha planejada, academia,
churrasqueira, espaço gourmet
com ambiente fechado, piscina,
ar condicionado, moveis
planejados e garagem.
Valor R$ 560.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado localizado na Rua
Thelmo Galvão Moreira, n° 2436,
Jardim Laguna, Umuarama/
PR. Contendo 153m² de área
construída e 200m² de área
total, possuindo 1 suíte, 2
quartos, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
cozinha, área de serviço,
churrasqueira, piscina e 2
vagas de garagem. Valor R$
590.000,00, para pagamentos
a vista R$ 550.000,00!
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na
Avenida Olinda, Jardim
Yoshii, Umuarama/PR.
Contendo 100m² de área
construída, 195.96m² de
área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, banheiro
social, sala, cozinha e 2
vagas de garagem. Valor
R$ 330.000,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na Rua
Mimosa, n° 2920, Jardim
Tangará, Umuarama/PR.
Contendo 142.50m² de área
construída, 182.32m² área
total, possuindo 1 suíte, 2
quartos, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
cozinha, área de serviço,
hall, e 2 vagas de garagem.
Valor
R$380.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

preto

prata	
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ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
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FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE

Excelente Residência de
alto padrão, localizada
no condomínio Paysage
Essenza, próximo ao Palladium
Shopping de Umuarama/
PR. Contendo 148m² de
área construída, 252m²
de área total, possuindo 3
suítes, banheiro social, sala,
cozinha com churrasqueira,
lavanderia e 2 vagas de
garagem. O condomínio
possui piscina, playground,
quadra poliesportiva,
academia, salão de
festa e portaria 24hs.
Valor R$ 680.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa de alvenaria, construção
antiga, localizada na Rua
Nicanor dos Santos
Silva, n° 4964, Zona I,
Umuarama/PR. Sendo
576.30m² de área total.
Valor R$ 360.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na Rua
Djean Garcia de Lima, n°
4131, Parque Residencial
Metropolitano, Umuarama/
PR. Contendo 110m² de
área construída, 245m²
área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, banheiro
social, sala de TV, sala,
área de serviço, cozinha e
garagem. Valor R$380.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
VENDE-SE
APTO. NO ED.
ALVORADA, EM
UMUARAMA
Apto. 81, 8° Andar (de
frente, desocupado, baixo
custo de condomínio), IPTU
quitado, Rua Piúna, 3.825.
Área Central, próx. ao
I.N.S.S., sendo: 3 quartos,
sala/copa, cozinha, BWC
social, área de serviço,
garagem e elevador. Área
total 73,40 m2. Tratar no
(44) 99983-9751.

ALUGA-SE. Sala comercial
ALUGA-SE. Sala comercial n. 5
da Galeria Bonaparte, com área
total de 34,07 metros quadrados,
situado na Rua Desembargador
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50
metros do Fórum, com uma vaga
de garagem, sem condomínio. Valor: R$ 900,00. Maiores informações: 3624-1412.

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

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Chácara localizada em
Porto Camargo, com vista
para o Rio Paraná. Com
área de 2.000m² com
matricula individualizada
de 1.396m², contendo
uma casa de Madeira
(perfeita) com área de
aproximadamente de
80m² sendo 01 Suíte,
01 Quarto, cozinha,
despensa e varanda,
todos os ambientes
amplos. (construção
perfeita) Quiosque com
churrasqueira, despensa e
lavado. Pomar e Piscina,
casa mobiliada e com
ar condicionado. Valor
R$400.000,00. Interessados
tratar pelos telefones
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

VENDO OU
TROCO POR
CASA
Em Umuarama chácara
de 01 alqueire, com casa
de alvenaria, 02 quartos,
lavanderia, churrasqueira,
barracão,
garagem,
mangueira, galinheiro,
xiqueiro, pomar, horta
e outros benfeitorias, no
asfalto perto de Serra.
Fones: (44) 9 8413-4414
/ 9 9865-1644


Localizado na Rua Santa Catarina,
3585 - Apartamento 404, Bloco 1,
SEMI-MOBILIADO,
com 01 Suíte,
02 quartos, BWC
Social, Sala,
Sala de Jantar, Cozinha, Saca com
churrasqueira e *2 VAGAS DE GARAGEM*.
      
Jardim Atlântico, na Quadra 4, Lote
3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno
com 240,00m².Casa nova com 130m².
Residência recém-reformada.

  
Com 310m², localizado na Rua José
Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça
Federal. Piso inferior: sala de estar/
jantar, cozinha planejada, lavanderia,
01 suíte e 02 dormitórios, BWC social,
todos mobiliados. Piso Superior: ampla
suíte, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto
com pergolado e deck em madeira.
Localização privilegiada, no Centro
da cidade. Grande oportunidade
para adquirir sua moradia com
conforto e soﬁsticação. Para mais
informações, ligue e agende uma visita.

 
 
 
Com 63m², com 01 suíte e 01
Localizada
à 120m da Avenida
quarto, e demais dependências.
Terreno com 175,00m². Novíssima, Tirandentes. Com 364,47m² de área total,
sem uso em ótima localização. contendo uma residência em alvenaria
com 185,96m². Com 01 suíte, 02 quartos
amplos, Sala de estar/jantar e cozinha
    
integrados, BWC social, Garagem para 02
À 200m do Supermercado Cidade Canção carros, Edícula com churrasqueira, pia
e Centro Cívico. Terreno com 547,50m², e lavandeira. Em fase de reforma total.
contendo uma residência em alvenaria
  
com aprox. 275m², sendo 01 suíte master,

01 suíte, 01 demi-suite, sala, escritório,
cozinha, sala de jantar, ampla espaço Sala Comercial nº 05 , com 03 vagas
gourmet com churrasqueira e lavabo, de garagem e área total de 291,80m².
piscina, depósito, lavanderia e garagem Localizado na Av. Paraná, 6588-6632
para 04 veículos. Em construção. Conheça - Zona III. Ideal para sua empresa ou
o moderno projeto arquitetônico. investimento.

AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, terreno com
1.100,00m², ideal para estacionamento de veículos, depósito de materiais de construção e outros.
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo - Sala 03, com
Aproximadamente 292,79m², com 03 vagas de garagem privativas
cobertas.
R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109, com Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com vista para Av. Valdomiro Frederico.
R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214, com Aproximadamente 88,50m² - 2º Andar, Sol da Manhã.
R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310, com Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol da Manhã.
SALA - ED. CENTRO COMERCIAL
R$750,00 + Condomínio - Sala 702. Localizado próximo a Prefeitura - TODO MOBILIADO
ESPAÇO NA TORRE ED. BURLE MARX
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena INTERNET/RÁDIO E TV - ED. BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.
ESPAÇO NA TORRE ED. RENOIR
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena de INTERNET/
RÁDIO E TV - ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de Bombeiros.
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira,
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para
vários veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído
piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala,
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br
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R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte,
02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou
digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 16 e 17 de Fevereiro de 2020

TERRENOS

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

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

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

SOBRADOS

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

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

RESIDÊNCIAS

B5

RESIDÊNCIAS

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

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

KITNET

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

Residência

R$ 1.500.000,00

vENdAS Residência em alvenaria- Locali-

zada na Av. Flórida nº4505, . Lote
nº07, da quadra nº39, zona I. Com área construída de
189,50m², e área total de 490m². Corretor Otávio.
Residência
vENdAS

R$ 980.000,00
OPORTUNIDADE

Residência em alvenaria- Localizada na Av. São Paulo
nº5363, zona II, estado do Paraná. Com área total de
terreno 490m², e área construída de aprox. 212,07 m².
Contendo: sala de jantar, sala de estar, sala de tv, 1 suíte
com hidro e closet, 2 quartos. Área externa, contendo
lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, escritório e
bwc. Corretor Caetano
Residência

R$ 850.000,00
SEMI-MOBILIADA

Residência- com área construída
de aprox. 225,00m², e área total de
terreno de 360m², contendo 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, cozinha, área de serviços, dispensa, garagem, Residência. Localizada na
Rua Lions n° 5896, Jardim Lisboa. Corretor Caetano.
vENdAS

Residência

R$ 850.000,00
ZONA II

Residência em Alvenaria Semi
mobiliada – Localizada na ZONA
II Rua Paraíba nº 5304. Com área total de terreno
de 490,00m², e área construída de aprox. 200,00m².
Contendo: 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área de
serviços, edícula e garagem. Corretor Caetano
vENdAS

Residência
vENdAS

R$750.000,00

Residência
R$ 680.000,00
vENdAS Residência em Alvenaria Semi mobiliada

– Rua Irmã Thais nº 4381 (Atrás da
Catedral).Terreno com área total de 525 m² (15x35m), sendo
220m²deáreaconstruída.Contendo:01suíte,03quartos,bwc
social, sala, cozinha com churrasqueira lavanderia, cozinha e,
edícula,bwc,dispensa,canil,duaspiscinas.CorretorCaetano

R$450.000,00

Residência em Alvenaria- Localizada
na Rua Aquidaban, 4415, com área
construída de 140m², . Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
bwc,cozinhaeáreadeserviço.CorretorOtávio.

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 180.000,00

Residência em alvenaria- Localizada
na RuaArlindo Libero da Silva, 2281,
ParqueBandeirantes.Comáreadetotalde252m²eárea
construída de 53,12m² contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço externa. Corretor Otávio.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

ResidênciaemAlvenaria-comáreatotal
de aprox. 126m², e área de construção
de aprox. 60m², contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc e
garagem, localizada Rua Palmira Delmonico, nº 1741 no
Cond.Resid.BeloMonte.CorretorCaetano.

Residência
vENdAS

R$ 175.000,00

Resid. com área total de aprox. 126m², e
áreadeconst.deaprox.60m²,contém03
quartos,sala,cozinha,bwcegaragem,localizadaRuaPalmira
Delmonico,Cond.Resid.BeloMonte.Corretor:Caetano.

SOBRAdO
vENdAS

R$ 1.300.000,00

Sobrado em Alvenaria, com área
total de aprox. 496m², sendo
305m² de área construída, Contendo Piso superior
:01 suíte máster, 01 suíte, 01 quarto, 01 sala de TV
e bwc. Localizado á Rua Domingos de Paula n°
2711. Frente ao Sesc. Corretor Caetano

SOBRAdO
vENdAS

R$700.000,00

ZONA II

SOBRAdO
vENdAS

R$ 550.000,00

Sobrado em alvenaria - Localizado no Parque Cidade Jardim, Rua José Balan
n° 5562, com área total de aprox. 300m², e área
construída de aprox. 180m², contendo piso superior, 01 suíte máster, 01 suíte, piso térreo, cozinha
americana, sala de TV,01 lavado, Área de serviços
com dispensa, e 02 vagas de garagem. Casa em
alvenaria (ao lado), contendo: 01 quarto com ar, 01
bwc, sala, cozinha americana e 03 vagas de garagem sendo uma coberta. Corretor Otávio

Apartamentos
R$ 1.000.000,00
vENdAS Sobrado em alvenaria, localizado

no Parque Cidade Jardim. Parcelamento em até 100x direto com o proprietário.
CUB + poupança. Corretor: Caetano.

R$ 500.000,00

Residênciaemalvenaria–Localizadano
Pq.dasGrevilhas,casanº249,comárea
aprox.deterrenode706,08m²eaprox.250m²deconstrução,
contendo03suítes,saladetv,cozinha,copa,áreadeserviços,
edículaegaragem.CorretorCaetano

Residência
vENdAS

R$ 270.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
RuaSantaCruzdasPalmeiras,nº3851,
JardimCima,contendo01suíte,02quartos,sala,cozinha,área
deserviços,garagempara02carros.CorretorSandro

Sobrado – Residência em Alvenaria contendo
piso térreo - 01 sala de estar, 01 escritório, bwc
social com armários, cozinha, piso superior - 01
sala de tv com sacada, 01 suíte com e sacada, 02
quartos (sendo 01 com sacada) e bwc, fundos –
área de serviços, edícula com churrasqueira, bwc
e garagem. Localizado na Rua Piauí nº 3569,
Zona II. CORRETOR – Otávio

Residência em Alvenaria – Av. São Paulo, 5186 –
Zona II. Terreno: 280,00 m² (8,00x35,00) área de
construção de aproximadamente 160m², sendo
03 suítes, sala de estar/jantar, cozinha, BWC
Social lavanderia, área gourmet integrada a copa e
cozinha, aquecedor central elétrico, garagem para
02 carros. Casa Semi Mobiliada nos banheiros, em
02 suítes, cozinha e sala

Residência
vENdAS

Residência
vENdAS

R$ 380.000,00
Residência com área de aprox. 100m², e
área total de terreno de aprox. 291,69m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e
áreadeserviços.LocalizadoáAvenidaDuquedeCaxias,n°5131,
da, Zona n° 04. Corretor Otávio

Apartamentos
vENdAS Edifício

R$ 850.000,00

Uirapuru, apartamento
semi mobiliado n°11, com área
total de aprox. 325m², e área privativa de aprox.
268m². Contendo sala de estar, copa, cozinha, sala
de TV, 01 suíte máster 01 suíte, 02 quartos, bwc
social, quarto para empregada com bwc, lavanderia,
dispensa com, e 03 vagas de garagem separadas.
Localizado á Rua Doutor Paulo Pedrosa de Alencar,
n° 4585, Zona I. Corretor Caetano.

Apartamentos
R$ 580.000,00
vENdAS Edifício Pedra Branca, apartamento

n° 603, com área total de 165m², e área útil de 111m²,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviços e 02 vagas de garagem, (obs:
Apartamento de frente para a Rua Jose Honório
Ramos), Corretor Otávio .
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Apartamentos
R$ 390.000,00
vENdAS Edifício Liberty - Apartamento

Terrenos:
vENdAS

R$ 310.000,00

Apartamentos
R$ 380.000,00
vENdAS Ed. Burle Marx - contém 01 suíte,

Terrenos:
vENdAS

R$ 295.000,00

1103, 11º Andar, contendo 01
suíte, 01 quarto, bwc, cozinha, área de serviços e
02 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. Rui
Ferraz de Carvalho nº 4140. Corretor Caetano.
02 quartos, Cozinha, Sala de estar/
jantar e garagem, localizado na Av. Paraná n° 5636,
Zona III. Corretor: Caetano.

Apartamentos
R$ 330.000,00
vENdAS Ed. Liberty - Apt 403, contendo 01

suíte, 01 quarto, sala, cozinha planejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos
quartos, 01 vaga de garagem. Corretor: Caetano

Apartamentos
R$ 260.000,00
vENdAS Edifício Green Park - Apartamen-

to n° 33, Bloco A, com área total
aprox. 110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem, localizado na Avenida Londrina n° 3390. Correto Caetano

Apartamentos
R$ 200.000,00
vENdAS Ed. Porto Madero. Pronto para

morar, entrada de 30% direto com
o proprietário, parcelamento em até 100x, com
CUB + poupança. Corretor: Caetano

Apartamentos
R$ 190.000,00
vENdAS Ed. Clarice Lispector – Apt 02 con-

tém 03 quartos, sala, cozinha, área
de serviço e garagem, localizado na Rua Sta. Catarina, nº 3740, Jd. dos Príncipes. Corretor: Caetano.

Apartamentos
R$ 180.000,00
vENdAS Ed. Taquaritinga - Apt 24, 2º andar,

contendo 02 quartos, sala (com
sacada), cozinha, bwc, área de serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
R$ 1.300.000,00
vENdAS Terreno Comercial- Localizado na

Terreno- Lote 20, quadra 02,
com área total de 364m², sendo 14m x 26m.
Localizado Condomínio residencial portal
das águas. Corretor Caetano .

Terrenos:
vENdAS

R$ 975.600,00

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

Terrenos:
vENdAS

R$ 900.000,00

TerrenoLocalizado
no
Condomínio Residencial Portal
das Águas – Lote 01 com área total aprox.mada
de 468.05m² e Lote 02 com área total aprox.
mada de 512.24m², quadra 05, ao lado da quadra
poliesportiva do condomínio, Corretor Caetano.

Terrenos:
vENdAS

R$ 450.000,00

Terrenos:
vENdAS

R$ 400.000,00

Terreno- lote de terra sob nº 07,
da quadra sob nº 08, localizado no Resid. Royal
Garden. Corretor Caetano.
Terreno- Localizado no Parque
Residencial Interlagos, com área total aprox.mada
de 508.25m² (20,33 x 25m²), Lote 01, quadra 11,
terreno de esquina, em frente ao Condomínio
Europark, Corretor Caetano .

R$ 2.500,00 + seguro

Edifício Ouro Verde 1 Apartamento nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, cozinha, área de serviços e 01
vaga de garagem. Localizado á Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio

Apartamentos R$650,00 + Cond.

Edifício Porto Seguro – Apto 21 Contendo
03 Quartos, Sala,
Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

Apartamentos R$620,00 + Cond.

R$ 850,00 + seguro
Residencias
em
madeira,
LOCAÇÃO Residência

Edifício Los Angeles – Apto 201 Contendo
03 Quartos, Sala,
Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem

LOCAÇÃO

contendo 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviços e bwc externo.
+ 01 Residencia em alvenaria contendo 01
quarto, sala, cozinha e bwc. Localizada á Rua
Sebastião Canedo Gomes n° 2365, Zona VII
(Próximo á Fegatti Moveis). Corretor Caetano.

+ Cond – Edifício Vitória Régia –
Apto 301 – Contendo 01 Quarto,
Sala, Cozinha, W.C, Área de Serviço e Garagem.

LOCAÇÃO

R$ 1.200,00 + seguro

KITNET
LOCAÇÃO

R$ 450,00 (cada) + seguro

QUITINETE PARA HOMENS
e MULHERES. centro, quarto,
banheiro, coz., quitinete mobiliada. Rua Ministro
Oliveira Salazar, 4826, Fundos do Escritório
Esquema. (Incluso água e luz). Contato: 3056-3322.

R$ 1.200,00 + seguro

Ed. Solar das Palmeiras II - Apto
802, com área total de 126,00 m²,
e área privativa de aproximadamente 90,00 m²,
contendo 01 suíte, 02 quarto, Sala, BWC, cozinha,
área de serviços, sendo todos os quartos, sala e
corredor em piso laminado, e BWC, cozinha e
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas de
garagem

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 24.000,00 + seguro

Salão Comercial- Localizado
na Avenida Flórida, esquina
com a Rua Ministro Oliveira Salazar. Com área
construída de aprox. 300m², ponto comercial
para clinica ou escritório. Corretor Caetano.

Salões Comercial

R$3.000,00 + seguro

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

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.500,00 + seguro

Rua Ministro Oliveira Salazar,
4966 – Piso Superior/Sobreloja.
Salão aprox. 250m² de área const., recepção,
03 banheiros, sala grande. Obs: Acesso por
escada. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial

Apartamentos R$500,00 + Cond.

Sobrado contendo piso superior:
03 suites. Piso térreo: sala, cozinha,copa, bwc e área de serviços,

- 7.500,00 Sala Comercial, de aprox.
500,00m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4360 -Umuarama – PR
Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

calizado á Avenida Duque de
Caxias, n° 5131. Sendo 7 x 41. Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, bwc, e área de serviços. Corretor Otávio

Sobrados

Salões Comercial R$ 6.000,00 + seguro

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 650,00 + Cond + seguro

Residencias
R$ 1.450,00 + seguro
LOCAÇÃO Residência em alvenaria- Lo-

Sobrados

Edifício Residencial Villagio Di
Roma - apartamento 704, bloco 2, localizado na rua Santa Catarina n° 3585,
Jardim dos Príncipes. Contendo: 01 Suíte, 02
Quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia,
banheiro social, 01 vaga de garagem e sacada
com churrasqueira. Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Barracão Comercial- Terreno com área total de aprox.
490m², contendo um barracão com área construída
de aprox. 250m². Localizado na Rua Doutor Camargo (Próximo a Unitron). Corretor Caetano.

Terrenos:
R$ 1.200.000,00
vENdAS - Terreno localizado na rua Santa

Barbara (Antiga rua Abraão Viotto
) Jardim Vila Romana, na cidade de Umuarama
-PR com área total de 959 m², sendo 17,13 X 56

Apartamentos R$ 900,00 +cond + seguro

Terrenos:
R$ 160.000,00
vENdAS Terreno – Lote de terra nº 01, quadra
nº 07, com área total de 468,07m², localizado na Rua
Projetada A, S/N, Jardim Morumbi I. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

R$ 8.000,00 + seguro

localizado na Av. Apucarana nº
3640, econtendo 09 salas, sendo
algumas com banheiro, pia e refeitório. Corretor
Caetano.

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

Royal Garden Lote n° 16, Quadra
n° 07, com área total de 374,79m². Corretor Caetano.

Sobrados

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

R$ 225.000,00
vENdAS Terreno – Localizado no Residencial

Av. Angelo Moreira da Fonseca
(quase em frente ao CISA) Lote J/K-1 1,228m²,
sendo frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

Salões Comercial

LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.390,00 + Cond + seguro

Terrenos:

BARRACÃO
LOCAÇÃO

Apartamentos R$ 1.000,00

Ed. Villagio di Roma - apto 202
- B2 – 01 Suíte, 02 quartos, sala
com sacada e churrasqueira, cozinha, bwc social,
área de serviços e 02 vagas na garagem. * apartamento de frente para rua, com sol da manhã *
Condomínio com salão de festa, piscina, playground e quadra de esportes.

Localizadonocondomínioresidencial
Ecovile, Av. Rio Grande do Sul n° 2972, Lote n° 01, da
Quadra n° 07, com área total de 360m², (sendo Frente
14,60, fundo 14,63 e lateral 24,19). Corretor Otávio
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R$ 2.500,00 + seguro

EM CONSTRUÇÃO Localizada na Rua Nicanor dos Santos
Silva, S/N, fundos Clinipet, sala térrea, com
área aprox. de 90m². Corretor Caetano

LOCAÇÃO

Salões Comercial

R$ 2.200,00 + seguro

Sala Comercial – Localizada
no
Centro
Médico
Higienópolis, sala nº 101, 1º andar, com
área total de aprox. 98m², contendo 03
bwc, sendo um para deficiente físico e 01
vaga de garagem. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO
Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

Ed. Ravel Tower, 1° Andar, Última
Sala. Sala N° 31, com aprox.
131m2. Localizada na Avenida Maringá. Sala
Contem Recepção e 3 Salas, uma das salas tem
uma cozinha

LOCAÇÃO

R$ 1.200.00

Ed. Liberty - apto 802 - 01 Suíte
com armário planejado, sala com
painel para tv, sacada, cozinha com móveis planejados e cooktop, bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com playground,
academia e sauna.

LOCAÇÃO

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO

Localizado na Av. Paraná, próximo á Panificadora Real e Mercado Cidade Canção, Terreno
com aprox.. 750m² (15x50) e área construída
de aprox. 900m². Corretor Caetano
Salões Comercial
LOCAÇÃO

ATENÇÃO

ÓTIMO PONTO COMERCIAL PARA CLÍNICA

Quer comprar ou alugar imóvel em Balneário
Camboriú-SC ?

Sala
Comercial
–
EM
CONSTRUÇÃO
Localizada
na Rua Nicanor dos Santos Silva, S/N, fundos
Clinipet, sobreloja, com área aprox. de 80m².
Corretor Caetano.

LOCAÇÃO

Salões Comercial R$ 1.700,00 + IPTU + seguro

Sala Comercial – Gazebo,
localizado
na
Rua
Desembargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo um
bwc e uma pia. Corretor Caetano

LOCAÇÃO

R$13.000,00 + seguro

Sala comercial – Imóvel de esquina, próximo
do Cemil, com área construída aprox.mada
de 300m², todo reformado, pronto para
alugar. Contém várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais
dependências. Corretor Caetano.

Entre em contato conosco:
Solicite uma visita e mais
informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102

Salões Comercial R$ 2.000,00 + seguro

R$3.000,00 + seguro

Sala Comercial – Área aproximada de 45m² de
construção, contendo: 02 salas com bwc cada
uma. Corretor Caetano.

Salões Comercial R$ 1.000,00 (cada) + seguro

LOCAÇÃO

Sala 03 e 05 comercial Alvorada, Rua
Governador Ney Braga, 5040, cada uma
contém coz. Bwc. Área total: 60m². Prox.
Ao Banco do Brasil. Corretor Caetano.

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

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

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 750.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado com área construída 281.51m², área total do terreno 280m², contendo 1 suíte máster com hidromassagem, 2
quartos, banheiro social, lavabo, sala de jantar, sala de estar,
cozinha com moveis planejados, copa e espaço gourmet
com churrasqueira, dispensa, área de serviço, mezanino,
piscina e 2 vagas de garagem, localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama/PR. R$ 1.200.000,00

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada e
eletricidade própria, pastagem reformada em março deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.

Sobrado com área construída de 153m², área total
do terreno 200m², contendo: 1 suíte, 3 quartos, banheiro social, sala, cozinha, garagem, área de lazer
com piscina. Localizada na Rua Thelmo Galvão Moreira, n°2436, Jardim Laguna, Umuarama/PR. Valor
R$ 580.000,00. Promoção para Pagamentos A
Vista R$550.000,00.

Chácara com área de 3 hectares , contendo casa nova
de 100m², eletricidade própria, água encanada, dividida
em piquetes com cerca de choque, possuindo pomar
jovem com grande variedade de frutas (manga, laranja,
pitanga, pera, pêssego, amora, ameixa vermelha) terreno
plano localizada a 4 km do asfalto na Estrada Serra dos
Dourados, n° 215, Umuarama/PR. R$ 350.000,00

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

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

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

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

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
projeto de acordo com a sua necessidade, podendo ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.
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IMPERDÍVEL

OPORTUNIDADE

AV. ROTARY

APARTAMENTO - VILLAGIO DI ROMA
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PQ. DA GÁVEA
Localizado na Av. Valdomiro Frederico em frente
a Uopeccan, com ótima topografia.
R$ 330.000 - Qda 3, Lote 6 - 327m²
R$ 330.000 - Qda 3, Lote 7 - 327m²
JD. BELO HORIZONTE
Atrás da Havan. Ótima localização.
R$ 39.000 - Lote 11/12-B, Quadra 22 - 133,40m²
(6,67x20,00)
R$ 33.000 - Lote 29/30-A, Quadra 10 - 133,40m²
(6,67x20,00)

ED. PALLADIUM - COBERTURA
Com 310m², localizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/jantar,
cozinha planejada, lavanderia, 01 suíte e
02 dormitórios, BWC social, todos mobiliados. Piso Superior: ampla suíte, salão
de festas/ jogos, cozinha/churrasqueira,
terraço descoberto com pergolado e deck
em madeira. Localização privilegiada, no
Centro da cidade. Grande oportunidade
para adquirir sua moradia com conforto e
sofisticação. Para mais informações, ligue
e agende uma visita.

Residência localizada na Av. Rotary,
2468 - Com 364,47m² de área total,
contendo uma residência em alvenaria com 185,96m², sendo 01 suíte, 02
quartos amplos, sala de estar/jantar e
cozinha integrados, BWC social, garagem para 02 carros, edícula com churrasqueira, pia e lavandeira. Em fase de
reforma total.

OPORTUNIDADE ÚNICA!
NOVÍSSIMA
RUA ANTONIO ZANOLO
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

JD. BELO MONTE

Localizado na Rua Santa Catarina,
3585 - Apartamento 404, Bloco 1, SEMIMOBILIADO, com 01 Suíte, 02 quartos,
BWC Social, Sala, Sala de Jantar, Cozinha,
Saca com churrasqueira e *2 VAGAS DE
GARAGEM*. Ótima oportunidade para
adquirir o seu apartamento.

PREÇO
IMPERDÍVEL!
PRONTA PARA MORAR
RUA FELÍCIO CONCEIÇÃO

PREÇO
IMPERDÍVEL!

Jardim Irani. Residência com 63m², com
01 suíte e 01 quarto, e demais dependências. Terreno com 175,00m². Novíssima, sem uso em ótima localização.
CONSULTE PELO

WHATSAPP (44)99172-6911

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
RUA JAÇANA
Residência localizada na Av. Duque de
Caxias, à 200m do Supermercado Cidade
Canção e Centro Cívico (área nobre). Terreno com 547,50m², contendo uma residência em alvenaria com aprox. 275m², sendo
01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suite,
sala, escritório, cozinha, sala de jantar,
ampla espaço gourmet com churrasqueira
e lavabo, piscina, depósito, lavanderia e
garagem para 04 veículos. Em construção.
Conheça o moderno projeto arquitetônico.
CONSULTE PELO

WHATSAPP (44)99172-6911

PQ. BONFIM
R$492.488 - Lotes 1-2-3-A, Quadra nº 13, com
615,61 m², confrontando-se com a Rodovia que
liga Maria Helena a Umuarama.W
INTERLAGOS
R$ 784.512 - Lote 3, quadra 8. Terreno comercial com área total de 653,76m² (13,62x48,00).
Região de alta valorização e ótima localização.
Defronte a Nova Rodoviária.
JD. TRIANON
R$ 300.700 - Qda 1, Lote 7 - 601,41m²
R$ 509.248 - Qda 1, Lote 5 - 636,56m²
R$ 487.760 - Qda 2, Lote 1 - 609,70m²
PQ. METROPOLITANO I
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.

ÁREA NOBRE

AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 25.300 - Lote 8-B, Quadra 04 - 150,30m²
(6,00x21,00) - Próximo a Sorvetes Guri.

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na
Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno com 240,00m². Casa nova, em
alvenaria com 130m², contendo 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha,
espaço gourmet c/ churrasqueira, área de
serviço coberta e garagem. Residência recém-reformada, pronta para morar.

FALE COM
NOSSOS CORRETORES!

TERRENOS
Jardim Alphavile - com 252m² de área
total, com 113m² construídos, sendo
01 suíte, 02 quartos, sala de estar e
cozinha integrados, BWC social e lavandeira coberta. Ótima localização.

ÓTIMO PREÇO!

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografia.
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-4 - 162m²
20% de entrada e saldo em até 48X

R$ 53.000 - Qda 29-B, Lote 2/3-A - 160m²
R$ 59.400 - Qda 33, Lote 20 - 220m²
R$ 149.000 - Qda 1, Lote 12-A - 300m²
R$ 330.000 - Qda 2-A, Lote 9 - 600m²
R$ 907.425 - Qda 2-A, Lote 4 - 1.209,90m²
Excelente ponto comercial.
PQ. METROPOLITANO II
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 54.000 - Qda 12, Lote 1/2-C - 162,75m²
R$ 73.500 - Qda 14, Lote 02 - 244,55m²
R$ 299.000 - Qda 1, Lote 6 - 600m²
PQ. METROPOLITANO III
Lotes com excelente localização, próximo ao
Shopping Palladium e nova rodoviária.
R$ 45.000 - Qda 5, Lote 15/16-C - 164m²
R$ 340.870 - Qda 1, Lote 2 - 681,74m²
JD. TÓKIO
PRÓXIMO AO PQ. DE EXPOSIÇÕES
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-A - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-B - 161m²
R$ 52.000 - Qda 10, Lote 4-C - 161m²

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu
Excelente topografia.
Com 147m² (7,00x21,00)
R$ 28.000 - Qda 5, Lote 04
R$ 28.000 - Qda 5, Lote 12
R$ 28.000 - Qda 5, Lote 17
R$ 28.000 - Qda 5, Lote 21

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA,
terreno com 1.100,00m², ideal para estacionamento
de veículos, depósito de materias de contrução e
outros.
SALA - ED. CENTRO COMERCIAL
R$750,00 + Condomínio - Sala 702. Localizado
próximo a Prefeitura - TODO MOBILIADO
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL
HIGIENÓPOLIS
R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo Sala 03, com Aproximadamente 292,79m², com 03
vagas de garagem privativas cobertas.
R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109,
com Aproximadamente 110,98m², 1º andar, com
vista para Av. Valdomiro Frederico.
R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214,
com Aproximadamente 88,50m² - 2º Andar, Sol da
Manhã.
R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310,
com Aproximadamente 72,42m² - 3º Andar, Sol
da Manhã.
ESPAÇO NA
TORRE ED. BURLE MARX
R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV - ED.
BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.
ESPAÇO NA
TORRE ED. RENOIR
R$2.500,00 ( a partir de) - Espaço na torre para
instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV
- ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de
Bombeiros.
GARAGEM NO ED. MANUEL BANDEIRA
R$200,00 (mensal) - Garagem EXCLUSIVA nº 15 Térreo - Ed. Manuel Bandeira.

