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Mudança climática é irreversível
e vai afetar a região de Umuarama

As secas dos últimos meses assolam a região de Umuarama e as previsões são ainda piores. A reportagem do Ilustrado abordou o tema com o professor da Universalidade Estadual de Maringá,
João Paulo Francisco. Ele explicou que o aumento da temperatura desestabiliza a atmosfera e o resultado disso são eventos extremos cada vez mais frequentes: enchentes, secas, ondas de calor,
ciclones, derretimento no Ártico. Fenômenos extremos relacionados ao aumento do nível do mar que aconteciam a cada 100 anos podem passar a ser anuais. Página A5

Desde o ano passado, o campo e as cidades sofrem com as estiagens prolongadas e o aumento na temperatura. Devastação do meio ambiente não para e o problema no clima deverá continuar, caso ações radicais não sejam adotadas logo

AS MELHORIAS NA ESTRADA VERMELHA DE UMUARAMA - Quem trafega pela Estrada Vermelha – uma via rural na
divisa entre os municípios de Umuarama e Perobal – já sente os efeitos positivos da completa readequação que está sendo
executada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários em parceria com o Cibax. Página A7

AGOSTO LILÁS

ORIENTAÇÃO

Mulheres não
estão sozinhas
na luta contra
a violência

Os impactos
do IGP-M nos
contratos de
aluguéis

A Campanha Agosto Lilás,
que concentra ações voltadas
à prevenção, conscientização
e enfrentamento da violência
contra a mulher, levando ao
conhecimento da população a
Lei Maria da Penha, teve um
saldo positivo em Umuarama,
apesar das dificuldades e
cuidados impostos pela pandemia de coronavírus.
Página A3
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Parques urbanos: a natureza
como terapia

Márcio Nunes
Em meio ao crescimento das cidades e à
transformação dos nossos
hábitos cotidianos com
os avanços tecnológicos,
um parque urbano não
é apenas um parque – é
muito mais que isso. As
áreas verdes são instrumentos fundamentais, não
somente para a qualidade
ambiental dos municípios
mas também para a saúde
física e mental de suas
populações.
O conceito de desenvolvimento sustentável
deve contemplar os pilares
da responsabilidade ambiental e social, melhorando a vida de cada cidadão
e da comunidade como
um todo. Tanto assim que,
dentre os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio estipulados pela ONU
na Agenda 2030, está a
redução da mortalidade
por doenças não transmissíveis via prevenção
e tratamento, além da
promoção da saúde e do
bem-estar.
A natureza contribui
para reduzir a tensão
causada pela rotina cotidiana. Marcadores endócrinos como adrenalina,
noradrenalina e cortisol,
conhecido como o hormônio do estresse, apresentam queda dos níveis
quando o indivíduo está
em contato com elementos naturais.
Além disso, parques
com condições adequadas
são determinantes para o
desenvolvimento de atividades físicas e de lazer.
Ou seja: contribuem para a
redução do sedentarismo,
possibilitando o aumento
na atividade física dos
moradores em seu entorno. O exercício, por sua
vez, aumenta os níveis de
neurotransmissores que
ajudam a diminuir sintomas de depressão. Estudos
mostram que apenas cinco
minutos de caminhada
em áreas verdes já são
suficientes para melhorar
a saúde mental, com benefícios para o humor e a
autoestima.
Assim, os parques urbanos são imprescindíveis
para a melhora da saúde
e do bem-estar coletivos.

Sem falar no aspecto
ambiental: a implantação
dessas estruturas surge
como alternativa para a
minimização dos impactos
negativos da expansão
urbana e para o controle
de erosões e de cheias,
ajudando na manutenção dos recursos hídricos
existentes.
Aqui no Paraná, implantamos o Programa
Parques Urbanos – um
investimento da gestão
Ratinho Junior no eixo
da responsabilidade social
com valorização do capital
humano, um dos pilares do
desenvolvimento sustentável. Lançado em 2019, o
programa recebeu investimentos de R$ 46,8 milhões
e chegará a 46 cidades.
Todos os parques serão
construídos em locais com
características de fundo de
vale ou com ações erosivas
(um dos grandes problemas do nosso solo) – ou
seja, áreas antes degradadas e inservíveis se tornam
centros de convívio, lazer e
preservação.
Nos últimos meses,
percorri o estado para
visitar alguns dos equipamentos já finalizados,
como em Jussara e São
João, e vistoriar obras em
andamento em outros municípios como Marilena,
Umuarama, Moreira Sales,
Juranda, além de Araruna
– que inaugura o seu Parque das Araras agora, dia
27 de agosto. O legado que
vamos deixar para essas
comunidades é realmente
fantástico.
Os resultados são tão
positivos que o governo
federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente,
já estuda adotá-lo em nível
nacional.
Se mal planejado, um
parque pode ser apenas
um local isolado e sem
serventia. Mas quando
bem construído e gerido,
com uma estrutura que
atraia as pessoas e atenda
às necessidades da comunidade em geral, é um
instrumento de sustentabilidade e cidadania.
É nisso que apostamos.
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Os impactos do IGP-M nos contratos de aluguéis, reflexos
na economia e a possibilidade de substituição do índice
Camila Mota
Dellantonia Zago e
Phelipe Pereira
Cardoso
A pandemia tem afetado
a economia do mundo
todo, muitas empresas fecharam e várias pessoas
ficaram sem emprego, inviabilizando o pagamento
de alugueis e condomínio.
Segundo a Confederação
Nacional do Comércio,
cerca de 110 mil empresas
foram fechadas em 2020,
manter as portas abertas
tem sido uma prova de
resistência, e o aluguel é
o fator que mais pesa. Em
um primeiro momento tivemos as inúmeras dúvidas
de como ficariam as relações dos aluguéis durante
o fechamento do comércio.
Pagar ou não pagar? é
obrigatório o desconto ou
não? Neste aspecto, seja
pela via administrativa ou
judicial as partes envolvidas conseguiram superar
esse primeiro obstáculo.
Todavia, ultrapassado esse
primeiro dilema, surge
agora outro problema, que
diz respeito aos reajustes
dos aluguéis vinculados ao
índice IGP-M, cujo índice
atingiu recentemente 32%
e gerou ainda mais problemas no setor de imóveis,
sem prejuízo dos efeitos
sistêmicos na economia.
Para efeitos comparativos,
no mesmo período o índice
IPCA,que mede a inflação
no Brasil, atingiu 5,2%.
Embora também em níveis
elevados e acima da meta,
são bem menores do que
a alta ocorrida no IGP-M.
O somatório dos fatos não
trouxe alívio para o setor
imobiliário. Se por um lado
a alta do IGP-M favorece
os proprietários, do outro,
penalizam o inquilino que
já sofreu em grande parte
com os impactos da redução do faturamento em
decorrência das medidas

Paraná vai investir
R$ 8 milhões no fomento
a projetos de pesquisas
A Fundação Araucária (FA) e a Superintendência de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) lançaram esta
semana a Chamada do Programa Pesquisa Básica e Aplicada
2021. Serão investidos R$ 8 milhões no fomento a projetos
de pesquisas que promovam o fortalecimento da produção
científica, tecnológica e de inovação do Paraná.
Os recursos financeiros serão distribuídos respeitando
o número de programas de pós-graduação das instituições
de ciência, tecnologia e inovação. Do total investido no
programa, R$ 5 milhões são destinados pela Seti e R$ 3
milhões pela FA.
As propostas podem apresentar aderência aos Novos
Arranjos de Pesquisa e Inovação ou atender às áreas prioritárias identificadas pelo Conselho Paranaense de Ciência.
Serão valorizadas aquelas que contemplem aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

de distanciamento. Na ausência de solução amigável
entre proprietários e inquilinos quanto à aplicação ou
não do índice, a questão
que nos resta saber é sobre
a possibilidade de revisão
judicial do contrato. A nosso ver a resposta é positiva.
Em termos gerais, o IGP-M
serve para corrigir o valor
do contrato de modo a
gerar equilíbrio contratual
com a correção da moeda
e preservação do poder de
compra. Todavia, a alta do
índice em patamares tão
elevados nos leva a uma
situação completamente
diversa, pois saímos do
campo da mera correção
monetária para ganhos
indevidos, que se levado
a cabo, impactarão toda
a economia. A falta de
flexibilidade e manutenção fiel do índice IGP-M
nos contratos de aluguel
podem causar um impacto
sistêmico na economia.
Nesse sentido, mais uma
vez vemos como possível
a aplicação da teoria da
imprevisão para permitir
a revisão dos contratos de
alugueis e substituição do
índice IGP-M para o IPCA
(índice oficial que mede a
inflação). Conforme previsto no art. 478 do Código

Phelipe Pereira Cardoso

Civil, “nos contratos de
execução continuada ou
diferida, se a prestação de
uma das partes se tornar
excessivamente onerosa,
com extrema vantagem
para a outra, em virtude
de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis,
poderá o devedor pedir a
resolução do contrato” ou
a simples revisão pontual
em termos do contrato.
Lamentavelmente, na ausência de um diálogo e
consenso entre os interessados, não resta outra saída
senão a judicialização da
demanda, cujos Tribunais
têm emitido inúmeras decisões conflitantes, ora
permitindo a revisão do
contrato e aplicando outro
índice, ora mantendo o
pacto contratual em sua
literalidade. Diante do
imbróglio e da urgência
que o caso requer, o Partido
Social Democrático-PSD
propôs junto ao Supremo
Tribunal Federal-STF uma
ação de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 869, que
a rigor, visa estabelecer a
interpretação de que os
reajustes dos contratos
de locação residencial ou
não, devem seguir o IPCA
em substituição ao IGP-M.

Subsidiariamente, caso o
STF não acolha esse pedido principal, requer então
seja acolhido a aplicação
do IPCA de forma temporária, abarcando apenas o
período pandêmico, como
meio de driblar a crise
para que o inquilino possa
continuar de “portas abertas” . De toda forma e por
inúmeras razões, vemos
como possível a revisão dos
contratos de locação para
trazer de volta o necessário
equilíbrio nos contratos de
locação, com a substituição
(ainda que excepcional) do
índice IGP-M pelo IPCA ou
outro que melhor reflita a
correção da moeda, com
os votos de que o STF
decida sobre a questão de
forma célere, cuja decisão
poderá impactar direta ou
diretamente toda a população brasileira e o mercado
de consumo, privilegiando
ainda a segurança jurídica
e o fim da controvérsia
judicial com as inúmeras
decisões conflitantes dos
nossos Tribunais.
Camila Mota Dellantonia Zago – OAB/PR 87794
– Advogada Civilista
Phelipe Pereira Cardoso
– OAB/MG 121948 - Advogado Civilista

Não há valor maior do que a liberdade, fora disso é inferno
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

* Márcio Nunes é secretário do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo do Paraná

Coluna Ilustradas

Camila Mota Dellantonia Zago

Direito
em
Debate

Abraham Linconl (1809 – 1865), autodidata, foi
advogado, professor e político. Liderou o país (16º
presidente dos EUA) de forma bem-sucedida durante
sua maior crise interna, a Guerra Civil Americana,
preservando a integridade territorial do país, abolindo
a escravidão e fortalecendo o governo nacional. Era
defensor da liberdade humana. É sua a frase: “Aqueles que negam liberdade aos outros não a merecem
para si mesmos”.
A liberdade pessoal nada mais é do que termos
autonomia, independência, sermos autênticos, fazermos o que quisermos dentro de uma certa ordem,
e, dirigirmos os próprios passos até onde nos pareça
melhor. Sendo assim, surge a pergunta que não quer
calar: a liberdade pode ser usada para o bem ou para
o mal? Nos estudos de casos, encontramos algumas
respostas do tipo: “Vejo o que é melhor, concordo,
mas ando fazendo o pior”, ou como nos ensina o
Livro Sagrado (Rom 7,15), “Não faço o que quero,
mas sim o que detesto”. Essa é a contradição do
homem moderno, a dificuldade para canalizar sua
existência em direção ao mais positivo. Sendo assim,
o melhor objetivo da liberdade é o bem! Trata-se de
buscar o melhor, tentar conquistar o máximo a que
se pode aspirar. O bem é o que a todos apetece, ou
seja, é aquilo capaz de saciar a mais profunda sede do
homem. Logo, não há valor maior do que a liberdade,
fora disso é inferno.
Regimes comunistas e totalitários pregam o inferno (o povo tratado como escravo). Olhe dos lados
e verá o que está acontecendo no mundo dominado
pelo totalitarismo, seja através da gestão de governos
ou pela ordem econômica mundial (globalização da
economia, e, consequente proliferação da miséria).
No Afeganistão, o Talibã acaba de chegar ao poder e
já há relatos de muita violência. Maus tratos, privação
de liberdades e estupros cruéis contra as mulheres e
crianças é comum acontecer. Agressões e execuções
sumárias à luz do dia ocorrem sem constrangimentos, principalmente contra cristãos, jornalistas e
estrangeiros. Vizinhos da China, certamente, esta
assumira o protagonismo geopolítico no país desfigurado e destroçado pela guerra político religiosa.

A respeito da liberdade Miguel Unamuno assevera: “Dizem, e há quem acredite, que a liberdade
consiste em deixar crescer uma planta, em não lhe
opor guias nem obstáculos; em não a podar, obrigando que tome esta ou aquela forma; em deixar que se
desenvolvam sem qualquer coação seus brotos e suas
folhas e suas flores. Todavia, a liberdade não está na
folhagem, e sim em suas raízes, e de nada adianta
deixar a árvore livre se suas raízes encontram, ao
começar a crescer, uma dura rocha impenetrável,
seca e árida, ou uma terra ruim”.
As portas da liberdade devem ser abertas
gota a gota, ou seja, a partir do amadurecimento, autodeterminação e responsabilidade.
É preciso descobrir aquilo que verdadeiramente faz
o homem progredir, de modo que seu projeto pessoal
seja o mais rico e positivo possível. Por conseguinte,
sendo o ser humano perfectível e defectível (perfeito
e imperfeito), o uso adequado da liberdade e a vontade serão as velas que impulsionarão sua navegação
até um porto seguro.
Linconl nos ensina que: “A Constituição é um
contrato e, para uma parte sair de um contrato
todas as outras tem que concordar”. Sendo assim, é
inadmissível que juízes da mais alta Corte Judicial
do país insistam em descumprir e ou reescrever a
Constituição, ferindo a liberdade individual, política
e social alheia, sem o aval de todos os envolvidos no
processo de modificação da lei. O Poder Judiciário
não legisla. É poder moderador. Está agindo fora de
suas funções. Portanto, fique atento, pois a ruptura
da liberdade humana começa com pequenos atos
“despretensiosos” de violação de direitos, e, desagua
na completa escravização (inferno) do povo. Logo, o
que você está fazendo com a sua liberdade? Usando
para o bem ou para o mal? Está disposto a lutar em
defesa da sua liberdade? A hora é agora! Pense nisso!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Cidade
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ICAMPANHA

“Agosto Lilás” mostra que mulheres não
estão sozinhas na luta contra a violência

Umuarama - A Campanha Agosto Lilás, que
concentra ações voltadas à prevenção, conscientização e enfrentamento da violência
contra a mulher, levando ao conhecimento da
população a lei federal
11.340/2006 – a L ei
Maria da Penha – teve
um saldo positivo em
Umuarama, apesar das
dificuldades e cuidados
impostos pela pandemia
de coronavírus.
De acordo com a
coordenadora do Centro
de Referência Especializado da Assistência
Social e de Atendimento à Mulher (CREAS/
CRAM), Aline Moreno
de Camargo, seguindo os
protocolos preventivos
contra a covid-19 a equipe realizou dois dias de
panfletagem nas feiras
livres. “Concedemos entrevistas divulgando os
objetivos da campanha
na imprensa, através de
um canal de televisão
local. Com o Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher (CMDM),
representado pela presidente Jôze Kelly, tivemos matéria em jornal
impresso e entregamos
materiais ao Núcleo
Regional de Educação,
visando a divulgação da
campanha e dos órgãos
de atendimento à mulher”, detalhou.
Nas feiras, a equipe
distribuiu marcadores
de páginas com telefones para denúncias e
apoio às mulheres que
sofrem violência – atualmente, 89 mulheres de
Umuarama são acompanhadas pelas equipes
do CREAS/CRAM. “A
violência doméstica in-

Equipe diﬆribuiu marcadores de páginas com telefones para denúncias e apoio às mulheres que sofrem violência

felizmente faz parte da
nossa rotina. As denúncias e queixas são quase
que diárias. A campanha
veio justamente alertar
às mulheres que elas
não precisam e nem
podem aceitar essa situação. E também que
elas não estão sozinhas”,
disse a secretária municipal de Assistência
Social, Izamara Amado
de Moura.
Apesar do cenário de
pandemia, o público foi
bem receptivo ao material disponibilizado pela
campanha. Este ano
não foi possível desenvolver ações com maior
participação, como de
costume, para evitar
aglomeração e devido

aos cuidados preventivos recomendados pelas
autoridades de saúde,
diante da pandemia de
coronavírus, acrescentou Aline Moreno. “Mesmo assim, conseguimos
atingir uma boa parcela
da população com o
apoio da imprensa e a
divulgação de mão em
mão. O importante é
combater a violência e
proteger as mulheres”,
completou.
Ligado à Secretaria
de Assistência Social, o
CREAS/CRAM atende
e acompanha vítimas
da violência doméstica
no município. “Nossa
equipe do atendimento
à mulher tem feito a diferença nesta luta mes-

Campanha já arrecadou mais
de 200 potes de vidro para
distribuição de leite materno
Umuarama - Em duas
semanas, a campanha “Agosto Dourado”, coordenada
pela Secretaria Municipal de
Saúde, conseguiu arrecadar
pouco mais de 200 potes de
vidro, que serão utilizados
no armazenamento de leite
materno, para posterior distribuição aos recém-nascidos
em Umuarama. A ação é
um estímulo ao aleitamento
materno e busca abastecer
os estoques do Posto de Coleta, que fica no Hospital
Norospar.
O “Agosto Dourado” é
promovido na cidade em parceria com a 12ª Regional de
Saúde, Unipar (Universidade
Paranaense), Maternidade
Municipal (Hospital Norospar), Rotary Clube Catedral
e dentistas das unidades básicas de saúde do município.
Maristela de Azevedo Ribeiro,
diretora de Atenção Primária
em Saúde, disse que a meta é
arrecadar 500 potes até o final
do mês e, desta forma, conta
com a participação de toda a
comunidade.
Os potes podem ser comuns, de qualquer tamanho,
com ou sem tampas. “Nós
aumentamos os postos de
coleta, que são todas as unidades básicas de saúde do
município. Peço às pessoas
que puderem, que arrecadem
com os vizinhos, juntem os
potes, e levem à UBS mais
próxima. Com certeza é muito
importante esse trabalho”,
assinala.

Ela detalha as etapas que
compõem o processo: as equipes do Posto de Coleta fazem
uma primeira esterilização
e os potes são enviados pela
Regional de Saúde para Cascavel à Central do Banco de
Leite. Lá, eles são novamente
esterilizados e voltam para
que possam ser entregues às
mães. “Elas coletam o leite e
repassam para os bebês que
necessitam. Lembrando que
o leite materno é a melhor
fonte de nutrição para bebês
e a forma de proteção mais
econômica e eficiente para

diminuir as taxas de mortalidade infantil”, observa
Maristela.
Em Umuarama, gestantes e puérperas recebem
apoio de profissionais de
saúde – médicos, enfermeiras, nutricionistas, obstetras
etc – em todas as UBS e
quem encontra qualquer
dificuldade no processo de
amamentação, será atendida
de forma especial. O Posto de
Coleta de Leite Materno de
Umuarama funciona dentro
da Maternidade Municipal e
hoje capta 60 litros por mês.

mo em tempos de pandemia, pois a violência
doméstica permanece.
O momento é de orientação e divulgação do
serviço prestado a quem
enfrenta situações de
violência. Parabenizamos toda a equipe pela
iniciativa”, agradeceu
a chefe da Divisão de
Proteção Social Especial, Sandra de Sousa
Oliveira Prates.
A violência afeta
mulheres de todas as
classes sociais, idades,
níveis de escolaridade,
raça e religiões. Pode
ocorrer em casa, entre
pessoas da família ou
pessoas próximas, mesmo sem a convivência
sob o mesmo teto. O

agressor é, geralmente,
o marido ou companheiro, namorado, ex-marido, ex-companheiro,
ex-namorado ou ainda

o pai, irmão, tio, avô e
outros parentes. Mas a
violência também pode
vir de outra mulher próxima.

QUEM PODE AJUDAR?
Em Umuarama, as mulheres que
vivenciam essas situações contam com
um espaço destinado ao atendimento
e acompanhamento no CREAS/ CRAM
– Rua Pinguim, 3302, Zona VI. O fone
de contato é o (44) 3906-1101, mas há
outros canais de denúncia que também
podem ser acionados: a Delegacia da Mulher – (44) 3639-6557; a Polícia Militar –
190, o SAMU – 192; a Guarda Municipal
– 199; e o Disque Denúncia – 180.

Programa Merenda em Casa, da Prefeitura
de Umuarama, já distribuiu mais
de 11,2 mil cestas de alimentos
Umuarama - A Secretaria Municipal de Educação prossegue com o Programa Merenda em Casa,
que desde abril deste ano,
entrega kits de alimentos
às famílias dos alunos da
rede municipal de ensino
que estejam cadastradas
no Bolsa Família e que
comprovem renda familiar de até dois saláriosmínimos. Desde o início
da ação foram entregues
11.212 cestas.
Fabiana Tonon Laino,
nutricionista da Divisão
de Alimentação Escolar da
Prefeitura de Umuarama,
explica que o programa da
administração municipal
tem como objetivo dar um
aporte nutricional para as
refeições dos alunos em
suas residências, já que
as aulas presenciais estavam paralisadas devido à
pandemia de coronavírus.
“Com a volta das aulas
para os alunos de 4 e 5
anos e para primeiro ao
quinto ano, neste mês de
agosto nós distribuímos
kits para as famílias dos
alunos de 0 a 3 anos”,
detalha.
A cesta de alimentos
entregue esta semana
continha frutas, verduras, leite e pães – alface,
repolho, tomate, cebola,

batata-doce, laranja, três
litros de leite e quatro pães
hot dog. “Sem as aulas
presenciais, os alunos
ficaram sem merenda,
então esta cesta contribui
para que tenham uma alimentação saudável”, frisa.

A nutricionista relata
ainda que o Merenda em
Casa beneficia todas as
escolas municipais, CMEIs
(Centros Municipais de
Educação Infantil) e a
Apae (Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais).

KITS DE ALIMENTOS
ENTREGUES AOS CMEIS
MÊS
ALUNOS
CESTAS
ABRIL
612
462
MAIO
717
550
JUNHO
757
579
JULHO
795
609
AGOSTO 460
433
TOTAL
3.341
2.633
Fonte: Secretaria de Educação – Umuarama-PR

KITS DE ALIMENTOS
ENTREGUES ÀS ESCOLAS
MÊS
ALUNOS
CESTAS
ABRIL
1.823
1.790
MAIO
2.249
2.086
JUNHO
2.401
2.205
JULHO
2.537
2.320
AGOSTO 187
178
TOTAL
9.197
8.579
Fonte: Secretaria de Educação – Umuarama-PR
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Bebê de Umuarama
consegue fazer
cirurgia para não ﬁcar
cego, após reportagem
do Ilustrado
Umuarama - A família
do pequeno Bernardo Porto
Rodrigues, de apenas 2
anos, está esperançosa na
recuperação da criança.
O menino passou por um
procedimento cirúrgico no
olho direito, no Hospital
dos Olhos, em Curitiba,
na quarta-feira (18) para
controlar uma doença congênita que pode levar a
cegueira e já está com outra
cirurgia agendada para o
próximo dia 1º. Desta vez
será o olho esquerdo.
A saga
A história de Bernardo
e a saga da família por
conseguir tratamento foi
contada pelo Jornal Umuarama Ilustrado no último
dia 04 de julho. Na época
os pais realizavam mais
uma campanha para arrecadar dinheiro e bancar o
tratamento, uma vez que
não haviam sido atendidos
inicialmente pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).
Seria a quarta cirurgia do
bebê.

Justiça
Após a publicação da
matéria, o Ministério Público ingressou com uma ação
civil pública e a Justiça assegurou o direito da criança fazer o procedimento
cirúrgico e hospitalar com
cobertura pelo SUS, através da Secretaria de Estado
da Saúde.
Cirurgia
Na terça-feira (17) a
mãe, Rosilene de Sousa
Porto e Bernardo embarcaram para Curitiba e no
dia seguinte o menino foi
submetido ao procedimento
para tentar conter o glaucoma congênito no Hospital
dos Olhos, referência no
atendimento infantil para
glaucoma.
“O médico me disse que
a cirurgia foi um sucesso
e que a recuperação está
dentro do esperado. Agora
é fazer também o do olho
esquerdo”, salientou Rosilene. A doença faz com que
as pupilas do paciente se
dilatem e fiquem enormes,

o que compromete a visão e
se não for tratado, pode levar a cegueira permanente.
Vitória
Ela ressaltou que o fato
de conseguir todo o tratamento do Bernardo pelo
SUS foi uma vitória. “Agora
a gente tem a certeza de
que tudo vai dar certo. Era
muito difícil e angustiante
não saber se conseguiríamos arrecadar o dinheiro
para ele fazer o tratamento.
Graças a Deus tudo deu
certo”, ressaltou.
SUS
O tratamento, consultas
e exames são bancados
pela Secretaria de Estado
da Saúde. Já os custos do
transporte e hospedagem
são arcados pela Secretaria
de Saúde de Umuarama,
através da compra de passagens de ônibus e locação
de casas de passagens.
Também é o Município que
faz o agendamento de consultas e exames na Capital
do Estado.

O pequeno Bernardo Porto já passou pela cirurgia esta semana no olho direito e se prepara
para nova intervenção, agora no olho esquerdo (arquivo pessoal)
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Caso as temperaturas continuem aumentando plantar soja e criar gado na região centro-oeﬆe do país pode não ser mais uma realidade

ICALOR E SECA

Professor comenta, como mudanças climáticas
irreversíveis vão afetar a região de Umuarama
Umuarama - O relatório
da ONU, elaborado pelo
Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas
(IPCC), divulgado no dia
08 de agosto enfatizou:
“As mudanças climáticas
provocadas pelo homem
são irreversíveis e sem
precedentes”. Os dados
foram esclarecidos pelo
professor e pesquisador da
Universalidade Estadual
de Maringá (UEM) João
Paulo Francisco ao jornal
Umuarama Ilustrado.
De acordo com o relatório, o planeta ficou 1,07ºC
mais quente após a revolução industrial. O levantamento produzido pelo
IPCC, traz uma variante de
cenários globais com relação
ao clima e dentre tais, no
modelo sem a participação
do homem, a variação de
temperatura no planeta
seria de apenas 0,1ºC. Por
outro lado, em um cenário
otimista, a tendência é o
planeta aquecer em média
1,5ºC nos próximos 30 anos.
Entretanto, esse cenário
otimista leva em consideração
uma redução drástica das
emissões de gases do efeito
estufa e do cumprimento por
parte de todos os países das
metas firmadas no Acordo de
Paris, em 2015, esclareceu
João Paulo. “No pior cenário,
apresentado pelo relatório,
a temperatura pode subir
próximo a 6ºC”, disse.
Frio, Seca, Calor
O professor explicou

do sistema radicular da
planta. Para isso é necessário investir em cobertura
e agredir o mínimo possível
o solo, ou seja, evitar o
processo de aradura. O produtor vai ter que começar
a enxergar essa tecnologia,
além do sistema de irrigação”, falou.

O professor e pesquisador da Universalidade Eﬆadual de Maringá (UEM) João Paulo Francisco alerta para mudanças climáticas

que o aumento da temperatura desestabiliza a
atmosfera e o resultado
disso são eventos extremos
cada vez mais frequentes:
enchentes, secas, ondas de
calor, ciclones, derretimento no Ártico. Fenômenos
extremos relacionados ao
aumento do nível do mar
que aconteciam a cada
100 anos podem passar a
ser anuais.
“P resenciamos essa
desestabilização recentemente com as ondas de
frio históricas em parte do
Brasil, com temperaturas
negativas, geadas e neve. A
Alemanha, no último mês
sofreu com um dos maiores
volumes de chuvas já re-

gistrado em seu território.
Em julho, no Sudoeste do
Canadá foram registradas
temperaturas superiores
aos 49º C, e em alguns
casos não caíram abaixo de
20º C nem durante a noite,
em latitudes onde o calor
não é habitualmente tão
intenso”, ressaltou.
Como afeta a região?
O produtor rural da região de Umuarama já vem
sentido as mudanças há
cerca de três anos e segundo o professor, o relatório
mostra um aumento de
chuvas para o sul do Brasil.
“Ao ver essa informação dá
para pensar que seria bom.
Mas o relatório aponta para

eventos extremos, então as
chuvas não serão bem distribuídas a tendência são os
veranicos. Tal situação para
o solo da região é terrível,
pois o arenito Caiuá não
retém umidade, se ficamos
dez dias sem chuva o solo
está seco”, alertou.
Em 2020, o Paraná já
sofreu uma crise hídrica o
que levou o adiamento do
plantio da soja e impactou
severamente o milho safrinha, que foi acometido
pela geada e praticamente
dizimou a cultura no estado. “Produtor da região tem
que se preparar para ter
um solo bem estruturado.
No caso da soja, precisa garantir um aprofundamento

Temperatura Global
No painel de aumento
das temperaturas, exposto pelo relatório, é bom
enfatizar que o valor é
uma média global, o que
significa, por exemplo,
no nordeste brasileiro a
temperatura subiria em
torno de 2,5ºC a 3ºC, com
a região sul apresentando
aumento entre 1,5ºC a 2ºC.
“Estes números podem
parecer poucos, porém
alterações na temperatura
dessa magnitude não foram
presenciadas nos últimos
6000 anos.
Brasil Deserto
As atividades humanas
estão mudando a composição da atmosfera e
o balanço de energia, e
pesquisas apontam que
o Brasil está em franco
aquecimento, o que pode
aumentar as regiões áridas
no país, em virtude de um
elevado déficit de água.
“De acordo com o IPCC
as chuvas na região centro-oeste do Brasil ficarão
mais escassas, com reduções de 20%. Implantar
soja e criar gado na região
centro-oeste do país pode

não ser mais uma realidade, se não olharmos com
cuidado para o futuro”,
exclamou o pesquisador.
Amazônia Pode Ajudar
A Amazônia pode ser
parte da solução desse
problema no sentido de
amenizar o efeito estufa,
pois essa armazena 120
bilhões de toneladas de
carbono por ano, principal
gás do efeito estufa, ao
lado do metano, explicou
João Paulo. “Porém, o que
observamos ano a ano é
um aumento da área desmatada. Recentemente,
com a crise energética,
o Brasil está queimando
mais combustíveis fósseis,
contribuindo ainda mais
para as emissões de gases
de efeito estufa”, ponderou.
Possível Solução
“Segundo o relatório, há
uma ampla gama de opções
de adaptação para reduzir
os riscos para os ecossistemas naturais e gerenciados.
Podemos evitar degradação e desmatamento, criar
gestão da biodiversidade,
aquicultura sustentável,
irrigação eficiente, redes de
segurança social, gestão de
risco de desastres, disseminação e compartilhamento
de risco e adaptação com
base na comunidade. Nas
áreas urbanas criar infraestrutura verde, uso e
planejamento sustentável
da terra e água”, finalizou
Francisco.

Paraná vai coordenar comissão da área ambiental do Codesul
Curitiba - A Comissão
de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Codesul
(Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul)
ganha uma nova representação com o Paraná
na coordenação da área
ambiental.
O secretário estadual do
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio
Nunes, será o titular da
Comissão, cuja função é

a abertura de espaço para
discussão de assuntos de
interesse comum aos quatro Estados, para que sejam
levados aos governadores e
demais instâncias.
De acordo com Nunes, a
pasta ambiental do Paraná
tem muito a contribuir para
o Codesul, especialmente
na criação de um diagnóstico regional que identifique as agendas que cada
governo deve promover

para melhorar a qualidade
de vida e potencializar o
desenvolvimento econômico. “É preciso promover o desenvolvimento do
Estado pensando no meio
ambiente e garantindo
qualidade de vida também
às gerações futuras”, disse.
CONSELHO
O Codesul é composto
por Paraná, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Mato

Grosso do Sul. Atualmente,
o governador Carlos Massa
Ratinho Junior é o presidente do Conselho. Em junho deste ano, ele aprovou
a proposta de um plano de
desenvolvimento integrado
do grupo até 2040.
A ideia é que, a longo
prazo, o plano transforme
a união dos quatro estados
em uma “OCDE brasileira”
– referência à Organização
para a Cooperação e De-

senvolvimento Econômico,
instituição internacional
que reúne 38 países em
prol do crescimento de
suas economias locais.
SUSTENTABILIDADE
Segundo o secretário Márcio Nunes, é
essencial uma atenção
redobrada para a sustentabilidade, especialmente neste momento que
o mundo sofre com os

impactos gerados pelas
mudanças climáticas.
“Estamos vivendo a pior
crise hídrica da história e
relatórios da ONU já indicam que as mudanças
climáticas são irreversíveis. O que precisamos
fazer, neste momento, é
criar políticas públicas
a fim de minimizar o
máximo possível esses
impactos para a sociedade”, afirmou.

Programa de energia renovável do Estado atrai interesse de produtores rurais
Os escritórios municipais do Instituto de
Desenvolvimento Rural
do Paraná-Iapar-Emater
(IDR-Paraná), vinculado
à Secretaria de Estado
da Agricultura e do Abastecimento, receberam,
somente na semana pas-

sada, 2.243 consultas
de produtores rurais interessados em detalhes
sobre o programa Paraná
Energia Rural Renovável
(RenovaPR). O programa
está em fase de credenciamento das empresas e
responsáveis técnicos que

prestarão o serviço.
No Edital 001/2021,
para empresas integradoras de energia solar,
217 estavam cadastradas
até esta terça-feira (17).
Dessas, 120 já passaram
por todo o processo e
estão homologadas para

atender os produtores
interessados em projetos.
O edital possibilita cadastro de pessoas jurídicas
e pessoas físicas habilitadas como responsáveis
técnicos nos projetos de
energia solar fotovoltaica
em ambientes rurais.

Os habilitados terão as
atribuições de elaborar e
executar projetos técnicos, prestar serviços de
instalação e realização
de assistência técnica
em sistemas de geração
de energia solar para
produtores rurais, empre-

sas rurais, cooperativas
agropecuárias e outras
organizações do campo
no Paraná. O cadastro
pode ser feito de forma
gratuita e exclusivamente
em formato eletrônico,
enquanto durar o RenovaPR.
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Programa de redução de salários e
jornada termina na próxima semana
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm)
termina no próximo dia
25, quando as empresas
devem encerrar os acordos
de redução de jornada e
salário ou de suspensão
de contratos de trabalho.
O texto da Medida Provisória (MP) nº 1.045, de 27
de abril de 2021, prevê que
a nova edição do BEm tem
duração de 120 dias.
BEm
O prazo pode ser prorrogado a critério do governo
federal, de acordo com as
condições orçamentárias,
mas para isso, a medida
precisa ser aprovada no
Congresso. O texto substitutivo da MP, do deputado
Christino Aureo (PP-RJ),
foi aprovado pela Câmara
dos Deputados na semana
passada e remetido ao Senado, onde ainda será analisado. A versão aprovada
também permite que o BEm
seja reeditado em futuras

situações de emergência de
saúde pública ou de estado
de calamidade.
Benefícios
Lançado no ano passado
como uma das medidas
de enfrentamento à crise
econômica gerada pela
pandemia de covid-19, o
programa beneficiou cerca
de 10 milhões de trabalhadores em acordos que
tiveram a adesão de quase
1,5 milhão de empresas.
Neste ano, desde quando
foi relançado em abril, até
o dia 17 de agosto, mais de
2,5 milhões de trabalhadores obtiveram a garantia
provisória de emprego mediante acordo com 632,9 mil
empregadores.
O programa
O Ministério do Trabalho e Previdência possui um
painel público com os dados
do BEm.
O programa prevê a redução de salários ou a suspensão dos contratos nos

O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) termina no próximo dia 25

mesmos moldes de 2020.
Os acordos individuais entre patrões e empregados
podem ser de redução de
jornada de trabalho e salário nos percentuais de 25%,
50% ou 70%.

Contrapartida
Como contrapartida, o
governo paga mensalmente
ao trabalhador o Benefício
Emergencial, que corresponde a uma porcentagem
da parcela do seguro-de-

semprego a que o empregado teria direito se fosse
demitido. O benefício é pago
com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador
(FAT).
Na prática, um traba-

lhador que teve redução
de 25% do salário recebe
25% do valor do seguro-desemprego que teria direito, e assim sucessivamente. No caso da suspensão
temporária dos contratos
de trabalho, o governo
paga ao empregado 100%
do valor do seguro-desemprego, de empresas
com receita bruta de até
R$ 4,8 milhões em 2019.
Em empresa com receita
acima desse patamar, o
trabalhador recebe 70%
do valor do seguro e 30%
do salário.
Em todos os casos fica
reconhecida a garantia provisória no emprego durante
o período acordado e após
o restabelecimento da jornada ou encerramento da
suspensão, por igual período. Por exemplo, um acordo
de redução de jornada de
90 dias de duração deve
garantir ao trabalhador a
permanência no emprego
por mais 90 dias após o fim
desse acordo.

Mais da metade das prefeituras
concorda com “passaporte” da vacina

Casal é
surpreendido
por assaltantes
durante a
madrugada

Mais da metade dos
1.896 municípios ouvidos
pela nova edição da pesquisa da Confederação
Nacional dos Municípios
(CNM) sobre a pandemia
manifestou concordância
com a exigência de comprovação de vacinação para
acesso a espaços públicos e
coletivos, como shoppings,
supermercados e estádios.
Das prefeituras ouvidas,
1.046 disseram estar de
acordo com a medida, o
correspondente a 55,2% da
amostra. Outras 663 (35%)
relataram discordância
com esse condicionamento.
Do conjunto de cidades

Um casal de idosos foi
surpreendido por dois assaltantes dentro de sua
residência, na rua Pedro
Francisco Mazzetto, durante a madrugada deste
sábado, em Umuarama,
segundo a Polícia Militar.
Os criminosos renderam as
vítimas e fugiram levando
um GM Corsa Wind, dinheiro e celulares.
Segundo a Polícia Militar a vítima relatou que era
4h30 quando levantou para
tomar remédio e ouviu um
barulho. Ao verificar ele e
sua esposa foram surpreendidos por dois homens,
encapuzados, sendo um
armado de pistola, deu voz
de assalto, segundo a PM.
Ainda segundo relato
das vítimas, haveria um
terceiro criminoso que ficou aguardando do lado
de fora e levou o carro
GM Corsa Wind de placa
AJN-5031 na cor prata. Até
o momento os autores não
foram localizados.

consultadas, 60 (3,2%) estão imunizando pessoas de
35 a 39 anos, 191 (10,1%)
estão na faixa etária de 30
a 34 anos, 481 (25,4%) estão
na faixa de 25 a 29 anos e
1.089 (57,4%) estão aplicando vacinas em pessoas de
18 a 24 anos.
Do total da amostra, 332
municípios disseram ter
ficado sem vacina contra
a covid-19, o equivalente a 17,5%. Outros 1.409
(74,3%%) não informaram
ter passado pelo desabastecimento de imunizantes,
enquanto 155 (8,2%) não
responderam à pergunta. Na semana passada,

Governo notifica 650 mil pessoas
a devolver auxílio emergencial
O ministério da Cidadania está notificou
na semana que passou
um total de 650 mil pessoas a devolver, voluntariamente, os recursos
recebidos por meio do
auxilio emergencial.
“São trabalhadores
que ao declarar o Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) geraram
DARF para restituição
de parcelas do Auxílio
Emergencial, mas que
ainda não efetuaram
o pagamento, ou que
receberam recursos de
forma indevida por não
se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do
programa”, disse Ronaldo Navarro, secretário
de Avaliação e Gestão
da Informação (Sagi) do
Ministério da Cidadania.
Também estão sendo
notificadas pessoas que
possuíam algum vínculo
empregatício na época
do auxílio ou que já recebiam outro benefício do
governo como aposentadoria, seguro desemprego ou que aderiram ao
Programa Emergencial
de Manutenção do Em-

prego e da Renda. Quem
tinha renda incompatível
com as regras do auxílio também está sendo
avisado
Atenção ao remetente

As mensagens enviadas pelo Ministério
da Cidadania contêm o
CPF do beneficiário e
o link iniciado com gov.
br. Elas serão enviadas
pelos números 28041 ou
28042. Qualquer SMS
enviado de números
diferentes deve ser desconsiderado. Na mensagem já consta o link
para fazer a regularização da situação. As
orientações estão no
Twitter do Ministério da
Cidadania.
Denúncias

Quem quiser denunciar fraudes pode
acessar o fala.br (Plataforma integrada de
Ouvidoria e Acesso à
Informação da CGU).
Para consultar quem
teve acesso ao auxílio
emergencial, mês a mês,
basta acessar o Portal
da Transparência.

o índice de cidades que
relataram o problema era
de 18,7%.
Casos e mortes
Segundo a pesquisa,
em 582 municípios (30,7%)
houve redução do número de casos de covid-19,
em 267 (14,1%) não foram
registrados novos casos,
em 598 (31,5%) os casos
se mantiveram estáveis
e em 310 (16,4%) ocorreu
aumento.
Quanto às mortes, em
1.144 (60,3%) não foram
registrados novos óbitos,
em 303 (16%) a situação
se manteve estável, em 189

(10%) houve queda e em
120 (6,3%) foi detectado aumento das vidas perdidas.
Em 108 cidades (5,7%),
já foram identificados casos da variante Delta. Em
outras 1.608 (84,8%) não
foram detectados casos
com esse tipo de variação
do novo coronavírus. Na
semana passada, o índice
de municípios com a nova
cepa era de 3,7%.
Distanciamento
e habitação
Ainda conforme o levantamento, 1.005 (53%)
cidades mantêm alguma
forma de medida de dis-

tanciamento ou restrição
de horário das atividades
não essenciais. Na semana anterior o índice
era de 59,4%. Outras 748
(39,5%%) responderam
não ter lançado mão deste
recurso durante a pandemia.
Nesta edição, a CNM
perguntou aos municípios
sobre medidas emergenciais de melhoria das habitações em regiões mais
vulneráveis. Das prefeituras ouvidas, 335 (17,7%)
relataram ter adotado as
providências, enquanto
1.359 (71,7%) não promoveram tais iniciativas.

Defensorias pedem distribuição de
vacinas conforme número de habitantes
(AE) - A Defensoria Pública da União (DPU) e
a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo (DPE
-SP) pediram ao Ministério
da Saúde que retome a estratégia de distribuição de
vacinas conforme o critério
de número de habitantes.
As entidades requerem
também que a pasta programe o envio de doses
com base nos grupos prioritários, levando em conta
quais são os imunizantes
existentes aprovados para
aplicação nessas pessoas.
A ação civil pública com
pedido de tutela de urgência foi entregue à 2ª Vara
Cível Federal de São Paulo
na última terça-feira, 17.
Grupos prioritários
O documento, nesse
sentido, ainda pede pela
desconsideração da Nota
Técnica nº 15/2021, emitida
pelo Ministério, que diz que
“as pautas para distribuição das vacinas de covid-19
não levarão mais em consideração a existência de
grupos prioritários” por já
ter atingido a meta de imunização dessas pessoas.
As defensorias, no entanto,
apontam que a orientação
não leva em conta a Lei
nº 14.190, sancionada em
29 de julho deste ano, que
atualiza a lista de grupos

de risco à doença.
Na ação, as entidades
ainda declaram que o Estado de São Paulo recebeu
apenas 228.150 doses da
Pfizer na remessa em 3
de agosto, o que equivale
à redução pela metade da
previsão de vacinas do
laboratório para a unidade federativa. A mudança
desrespeita o critério de
contingente populacional
utilizado até então.
Metodologia
A DPU e a DPE-SP afirmam que a “alteração brusca dos critérios” foi feita
sem “qualquer documento
oficial capaz de ilustrar e
explicar, de maneira transparente, a motivação e a
metodologia que passaram
a ser utilizadas”. Em nota, o
Ministério da Saúde declara que “não houve mudança
de metodologia”.
“Tal medida atinge em
especial o grupo composto
por gestantes e puérperas,
em especial adolescentes,
lactantes adolescentes e
também de adolescentes
com deficiência permanente, com comorbidade,
privados de liberdade ou
em acolhimento institucional”, a DPU e dizem DPE
-SP. Isso porque, conforme
determinação da Agência
Nacional de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa), gestantes
e puérperas (quem deu à
luz há até 45 dias) devem
ser imunizadas somente
com as vacinas Pfizer ou
CoronaVac. Já adolescentes
a partir dos 12 anos só podem receber a Pfizer.
Ciclos de vacinação
“O nosso pleito também
é de que o respeito aos grupos prioritários seja mantido nos próximos ciclos de
vacinação, na medida em
que sejam fixados. Já há
notícias de aquisição de novas vacinas para o ano que
vem, pedimos que já sejam
feitos levantamentos populacionais desses grupos e
que haja uma programação
devida a eles”, declara a
defensora pública federal
Ana Lúcia Marcondes, uma
das signatárias da ação.
Em nota, o Ministério
da Saúde disse “que não
houve mudança de metodologia” na distribuição
de doses para os Estados e
Distrito Federal. “As doses
são enviadas levando em
consideração a população,
acima de 18 anos, que ainda
não foi vacinada em cada
unidade da Federação.”
Com essa medida, o ministério afirma que “busca
equiparar a vacinação, por
faixa etária, em todos os Estados e no Distrito Federal”.

Senado aprova
projeto que
proíbe acesso a
armas de fogo
a agressor de
mulher
O Senado aprovou um
projeto de lei para proibir
o acesso a armas de fogo
para quem agrediu mulher,
idoso ou criança. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento e estabelece
que, havendo a prática de
violência, o juiz determinará a imediata apreensão de
arma de fogo que esteja na
posse do agressor.
Além disso, não será
permitida a aquisição de
armas por quem tenha
praticado agressão anteriormente. Em caso de
absolvição do acusado no
processo de agressão, o
projeto determina a devolução da arma apreendida.
A proposta dependerá de
análise da Câmara e, se
aprovada pelos deputados,
de sanção presidencial.
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Umuarama participa do evento Pedala
Paraná Solidário para arrecadar alimentos
Umuarama - Uma
atividade esportiva promovida pela Superintendência do Esporte,
Superintendência da
Ação Solidária e Central
Única das Favelas (Cufa)
movimentará a sociedade paranaense nos
próximos dias. É o “Pedala Paraná Solidário”,
uma ação beneficente
e sem fins lucrativos
para angariar alimentos dirigidos a famílias
em dificuldades neste
período de pandemia. A
iniciativa possibilitará
um gesto concreto à
comunidade que curte
o pedal e já contribui
para o mundo com um
transporte sustentável,
de lazer e esportivo.
Na Capital da Amizade os ciclistas serão
credenciados através da
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (Smel) e
da Associação Mountain
Bike Clube Umuarama.
Os interessados em participar podem tirar suas
dúvidas pelos telefones
(44) 3906-1090 e 984571825. Os pontos de arrecadação de alimentos serão o Ginásio de Esportes
Amário Vieira da Costa e
a Praça Miguel Rossafa,

no horário das 9h às 12h.
Os municípios em suas
respectivas regionais poderão inscrever quantos
grupos de ciclistas se interessarem. A formação
de grupos participantes
é voluntária, sem número
mínimo ou máximo de
integrantes. Para a inscrição basta preencher
a ficha cadastral junto
à Smel, que constituirá
uma comissão central
organizadora (CCO).
FINALIDADE
O Pedala Paraná Solidário objetiva arrecadar
cestas básicas ou doações em dinheiro de uma
ou mais cestas básicas.
“Os promotores estimaram o valor de cada cesta
básica em R$ 60,00, mas
os participantes também
podem arrecadar alimentos individualmente para
montarmos as cestas”,
explicou o secretário
de Esporte e Lazer de
Umuarama, Jeferson
Ferreira.
Serão disponibilizados vouchers confeccionados pela organização
aos municípios para
distribuição aos grupos
inscritos no próximo dia
28, data do evento às 9h,

nos locais estabelecidos
pela cidade pela CCO.
Controle e os registros
ficarão a cargo do município, com supervisão da
Regional.

PREMIAÇÃO
Todos os participantes do Pedala Paraná
Solidário receberão certificados digitais pela
participação (municí-

pio, comércio, ciclista e
demais).Será instalada
uma ciclorrota do Pedala
Paraná em cada Regional
e o município campeão
será definido através da

proporcionalidade do
número de cestas arrecadas (total de cestas
dividido pelo número de
habitantes – IBGE 2018).
Será vencedor o município com a maior média
aritmética.
Os alimentos individuais serão agregados
para formar uma cesta
básica para contabilização. O controle, emissão
e supervisão para distribuição às Regionais
ficará a cargo da Superintendência da Ação
Solidária junto a Superintendência do Esporte
do Estado. O município se
encarregará de distribuir
os vouchers aos inscritos
e também pela troca dos
vouchers por cestas básicas, Todos os vouchers
deverão retornar as 13h
do dia 28 ao CCO local e
uma central fará a supervisão e controle geral do
evento em Curitiba.
Após a apuração e
contabilização dos dados
será feita a distribuição
dos alimentos nos municípios de origem do
evento. A listagem dos
colaboradores e grupos
participantes serão divulgados no site www.
esporte.pr.gov.br

Readequação da Estrada Vermelha está Cartórios do Paraná estão
próxima da conclusão em Umuarama autorizados a registrar

crianças com o sexo ignorado

A readequação faz parte de um pacote de serviços rodoviários contratados no final
de 2019 junto ao Cibax,
Umuarama - Quem trafega pela Estrada Vermelha
– uma via rural na divisa entre os municípios de
Umuarama e Perobal – já
sente os efeitos positivos
da completa readequação
que está sendo executada
pela Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal
de Serviços Rodoviários.
A obra é resultado da parceria entre o município e o
Consórcio Intermunicipal
para Conservação da Biodiversidade da Bacia dos Rios
Xambrê e Piquiri (Cibax),
com apoio do governo do
Estado.
A readequação faz parte
de um pacote de serviços
rodoviários contratados
no final de 2019 junto ao
Cibax, que vem renovando
importantes estradas de
leito natural (sem asfalto),
melhorando a trafegabilidade e facilitando o acesso
à zona urbana aos produtores agropecuários e
moradores da zona rural,
bem como ao transporte
escolar.
“É praticamente uma
nova realidade”, disse o
prefeito Celso Pozzobom.

“Estamos trabalhando
bastante e cuidando das
nossas estradas de uma
forma jamais vista na cidade. A qualidade de vida
no campo depende, entre
outros fatores, das boas
condições tanto para escoamento da safra agrícola
e da pecuária, quanto para
o transporte de estudantes
e deslocamento dos produtores rurais aos centros
urbanos”, apontou.
O secretário de Serviços
Rodoviários, Mauro Liutti,
disse que o serviço inclui
alargamento, implantação
de microbacias e correção
e elevação do leito com
terra vermelha e cascalho
nos pontos mais íngremes,
entre a rodovia PR-323
e o entroncamento com
a Estrada Amarela. “As
equipes já estão chegando
na Amarela. Nesta semana,
caminhões e máquinas da
Prefeitura também estão
trabalhando no local, para
adiantar a conclusão”, disse. O cascalho que será utilizado na estrada também
já foi entregue.
Com esse contrato, a
Prefeitura já executou rea-

dequação e cascalhamento
nas estradas Esperança,
Canelinha e Pavão. Após
a conclusão da Vermelha,
a parceria com o Cibax
será estendida para outras
obras. “A Prefeitura pretende realizar a readequação
da Estrada João Baraniuk,
das proximidades de Roberto Silveira até a Estrada
Coronel, no povoado de
Nova Jerusalém, próximo
à divisa com o município
de Alto Paraíso”, informou
o secretário.
A estimativa é de que o
serviço, iniciado em 12 de
julho, esteja finalizado na
próxima semana. “O ritmo
tem sido bom. Avançamos à
medida que os proprietários
rurais foram recolhendo as
cercas. A frente de trabalho
utiliza patrola, pá carregadeira, rolo compactador e
caminhões”, acrescentou o
secretário. “Com um pátio
de máquinas bem equipado
e uma equipe de servidores
comprometida, as estradas
rurais de Umuarama estão mudando de patamar
em questão de segurança,
conforto e durabilidade”,
finalizou Pozzobom.

Crianças que nascem
sem o sexo definido como
masculino ou feminino,
em condição conhecida como Anomalia de
Diferenciação de Sexo
(ADS) e comumente chamadas de intersexos, já
podem ser registradas
com o sexo “ignorado”
na certidão de nascimento, podendo realizar,
a qualquer tempo e de
forma gratuita, a opção
de designação de sexo
em qualquer Cartório
de Registro Civil do Paraná, sem a necessidade
de autorização judicial
ou de comprovação de
realização de cirurgia
sexual, tratamento hormonal ou apresentação
de laudo médico ou psicológico.
Mudança

A mudança consta do
Provimento nº 122/2021
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), publicado
nesta sexta-feira (13/08)
e que passa a valer em
todo o Brasil a partir
do dia 12 de setembro.
A norma padroniza o
procedimento em todo
o Brasil, e revoga os
procedimentos até então
vigentes em São Paulo,
Paraná, Rio Grande do
Sul, Maranhão e Goiás,
únicos estados que haviam editado determinações sobre o assunto,
mas que exigiam a apresentação de laudos médicos para a definição
do sexo.

ignorado seja feito é
necessário que na Declaração de Nascido
Vivo (DNV), documento
emitido pelo médico no
ato do nascimento, e que
deve ser apresentado
para realização do registro em Cartório, haja a
constatação da ADS pelo
profissional responsável
pelo parto. No ato de
registro, o Oficial deverá
orientar a utilização de
um nome neutro, sendo
facultada sua aceitação
pelos pais do menor ou,
em caso de maior de 12
anos (chamado registro
tardio), seu consentimento.
Menos burocrático

A prática do registro
com sexo “ignorado”
é benéfica às pessoas
nascidas com essa condição, uma vez que os
Cartórios de Registro
Civil não podiam expedir
a certidão de nascimento se não houvesse a
definição de sexo na
DNV apresentada pelo
responsável. Até então
era necessário que a
família ingressasse com
um processo judicial
para efetivar o registro
da criança, o que fazia com que ela ficasse
sem a certidão de nascimento até a definição
e, consequentemente,
sem acesso a direitos
fundamentais como plano de saúde, matrícula
em creches, entre outros
serviços públicos e privados.

Sexo ignorado

Para que o registro
da criança com sexo

sidente do Instituto do
Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen/
PR), Elizabete Regina
Vedovatto, esse é mais
um passo dos Cartórios
de Registro Civil na
garantia de direitos a
todas as pessoas. “A
edição deste Provimento mostra, mais uma
vez, que os Cartórios
de Registro Civil são
eficientes ao estenderem seu atendimento
em âmbito nacional,
para que todos tenham
acesso aos seus direitos desde o nascimento,
de forma eficaz e sem
burocracia”.

Direitos individuais

De acordo com a pre-

Sigiloso

O registro realizado
sem a definição de sexo
da criança possui natureza sigilosa, sendo que
apenas a pessoa (quando maior de idade), os
responsáveis legais da
criança ou por determinação judicial podem
solicitar em Cartório a
expedição da íntegra
do registro deste documento (conhecida como
certidão de inteiro teor).
Tal informação não
constará nas certidões
comumente emitidas em
Cartórios de Registro
Civil (conhecidas como
breve relato).
As mesmas regras
referentes ao procedimento de registro valem
para a Declaração de
Óbito (DO) assinada
pelo médico, e que deve
ser apresentada em Cartório para a emissão do
registro de óbito.
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Santos mira Brasileirão e recebe Inter
para esquecer queda na Sul-Americana
São Paulo (AE) - A Copa
Sul-Americana já faz parte
do passado. O técnico
Fernando Diniz espera um
Santos com mais atitude
no jogo deste domingo, às
18h15, frente ao Internacional para fazer o time
se aproximar do pelotão
de cima no Campeonato
Brasileiro. Assim, atuando
na Vila Belmiro, o treinador espera uma equipe
mais ofensiva e objetiva
para cumprir o objetivo
de vitória.
Com 21 pontos, a equipe santista faz uma campanha idêntica à do rival
gaúcho, tendo o mesmo
número de vitórias e também o de aproveitamento:
43,8%.
A preocupação do treinador para fazer o time
subir na tabela é aumentar a sua efetividade em
campo. Em 16 rodadas,
o Santos marcou apenas
17 gols. A escalação para
enfrentar o Internacional

ainda depende de uma
consulta ao departamento
médico. Mas a tendência
é que ele mantenha Lucas
Braga e Marcos Guilherme
no setor ofensivo.
"Temos uma boa equipe
com jogadores bastante
aplicados. O Santos já
mostrou a sua qualidade
este ano e vamos continuar nesse ritmo", afirmou
o treinador.
Para superar o baque
da eliminação na Copa
Sul-Americana, Diniz trabalha para manter em alta
o lado psicológico. Além
do Brasileiro, onde ocupa
uma posição intermediária na tabela, o Santos
também segue na Copa
do Brasil. O adversário
no torneio eliminatório é o
Athletico-PR e o primeiro
jogo acontece na próxima
quarta-feira, em Curitiba.
O atacante Marcos Guilherme deu o tom que deve
cercar o pensamento do
grupo para a sequência do

Contra o Cuiabá, Palmeiras
quer manter embalo da
Libertadores para reagir
São Paulo (AE) - O Palmeiras enfrenta o Cuiabá
neste domingo, às 11h, no
Allianz Parque, com uma
missão em mente: dar fim à
derrocada que tirou e distanciou o time paulista da
liderança do Brasileirão.
Com um empate e duas
derrotas nos últimos três
jogos, a equipe do técnico
Abel Ferreira necessita
vencer para buscar uma
aproximação do Atlético
-MG, atual líder do torneio.
Cinco pontos separam os
palmeirenses (32) da equipe mineira (37).
O caminho para conseguir a reabilitação passa
pelo astral renovado que
contagiou o clube no meio
de semana. A contundente
vitória de 3 a 0 sobre o São
Paulo, que assegurou o
Palmeiras na semifinal da
Copa Libertadores, também serviu para acalmar
os questionamentos sobre
o trabalho do treinador.
O resultado também
resgatou a confiança no
futebol de um dos jogadores mais importantes do
elenco: o atacante Dudu,
autor do segundo gol no
clássico.
A fórmula para dar a
volta por cima foi dada
pelo técnico Abel Ferreira:
trabalho mental. "Trato os
jogadores de maneira muito
séria. Esses jogadores que
estão aqui ganharam três
títulos no ano passado e merecem respeito. O que nós
fazemos aqui é mentalidade.
Falo muito na parte mental
porque é um dos componentes mais importantes que
existe", disse o treinador
Para a partida diante
do Cuiabá, o Palmeiras
não vai poder contar nem
com Abel Ferreira e nem

o auxiliar João Martins
à beira do campo. Ambos
foram expulsos na derrota
de 2 a 0 para o Atlético-MG.
O comando fica sob os cuidados de Vitor Castanheira
Outro que também fica
fora é o volante Patrick de
Paula: ele recebeu cartão
vermelho em Belo Horizonte.
A boa notícia fica pelo
retorno de Renan, que deve
ser o titular da lateral esquerda e Victor Luís. Ambos voltam após cumprir
suspensão automática.
Após trabalhar em campo
reduzido para simular uma
marcação alta diante do
Cuiabá, Abel Ferreira não
deve ter problemas para a
definição de seus titulares.
Dudu é a opção para atuar
na criação junto com Raphael Veiga enquanto Wesley
e Rony formam o ataque.

CUIABÁ
Buscando a reabilitação
após derrota para o Grêmio,
o técnico Jorginho terá um
desfalque certo. O lateral
João Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar. Sem João Lucas,
que levou o terceiro amarelo
por reclamação, a tendência é que Jorginho coloque
Lucas Ramon no setor, mas
existe a possibilidade de
Camilo ser improvisado,
como já ocorreu em outras
oportunidades. O treinador
ainda poderá apostar numa
linha de três defensores, só
que as chances são remotas
disso acontecer.
O Cuiabá está com 17
pontos no Brasileirão, brigando contra o rebaixamento, principalmente, com
Sport (15) e América-MG
(15). O Fluminense tem 17,
contra 18 do São Paulo.

Domingo
Palmeiras X Cuiaba
Ceará X Flamengo
Athletico PR X Corinthians
Santos X Inter
Sport X São Paulo

Segunda-feira
Fluminense X Atlético MG
America X Bragantino
Brasileiro. "Não há tempo
para lamentar. Somos uma
equipe bem treinada e
temos essas duas competições. É levantar a cabeça
e saber que precisamos
sempre estar em evolução", falou o atacante.
Já no Internacional,
o técnico Diego Aguirre
trabalha para manter o
time em alta rotação. Além
de buscar a sua terceira
vitória seguida, a equipe
mostrou um alto poder
ofensivo nos últimos dois

Peixe tenta reagir, mas tem pela frente o perigoso Inter

confrontos. Foram oito gols
em duas partidas: goleada
de 4 a 0 sobre o Flamengo
e triunfo de 4 a 2 sobre o
Fluminense.

Para o duelo na Vila
Belmiro, ele vai armar
um esquema com cinco
jogadores no meio com
destaque para Edenil-

son, Patrick e Taison na
armação. Yuri Alberto
vai atuar mais adiantado
para servir de referência
no ataque.

Umuarama integra programa estadual
para aperfeiçoar as políticas de esporte
Umuarama - No próximo dia 25, Umuarama terá
uma capacitação regional
online sobre um sistema
pioneiro que permite o
aprimoramento das políticas públicas de esporte
nos municípios, visando
o desenvolvimento das
diferentes regiões do Estado, de acordo com suas
demandas e vocações. São
estas as premissas do programa “O Esporte Que
Queremos”, do governo do
Paraná, apresentado em
live na última quarta-feira
(18) pelo superintendente
do Esporte, Helio Wirbiski.
A iniciativa envolve
diagnósticos de demandas
e potenciais, capacitação

e respeito às vocações
regionais e será realizada
pela Superintendência do
Esporte, em parceria com
a Universidade Federal do
Paraná (UFPR). “Teremos
um legado para os próximos 20 anos do esporte do
Paraná”, afirmou Wirbiski,
informando que no lançamento foram reunidos
mais de 1.300 integrantes
da comunidade esportiva
– representantes de quase
todas as cidades paranaenses acompanharam a live
em tempo real.
“O Esporte Que Queremos” terá três etapas
principais de ação – diagnóstico e mapeamento,
capacitação e construção

23/08 – Curitiba e Ponta Grossa
24/08 – Cornélio Procópio e Londrina
25/08 – Maringá, Paranavaí e Umuarama
30/08 – Campo Mourão e Ivaiporã
31/08 – Foz do Iguaçu e Cascavel
01/09 – Pato Branco e Guarapuava
das políticas públicas municipais. A primeira já
está em andamento com
a parceria da UFPR. “Estamos ansiosos para este
projeto. O esporte é um
setor importante para a
administração municipal e
temos desenvolvido ações
de grande alcance que
poderão ser melhoradas
com este projeto do Esta-

do”, disse o secretário de
Esporte e Lazer de Umuarama, Jeferson Ferreira.
As datas das primeiras
capacitações também já
foram divulgadas. Elas
serão online, organizadas
conforme a divisão dos 13
Núcleos Regionais da Superintendência do Esporte.
O horário e forma de acesso ainda serão divulgados.

Sob pressão, São Paulo quer manter “operação
subida” no Brasileiro contra o Sport
São Paulo (AE) - Elenco
abatido pela eliminação na
Copa Libertadores, treinador
atrás de respostas para os 3 a
0 diante do Palmeiras, e ainda
um grupo desacreditado.
São esses os desafios que o
São Paulo vai ter de superar
para buscar a sua terceira
vitória seguida no Brasileiro.
O confronto diante do Sport
acontece neste domingo, às
20h30, no Recife, e um triunfo
seria a resposta ideal para
dar um pouco de tranquilidade a um time que sofre com
a oscilação de suas atuações
nesta temporada
Bastante abatido após
o revés para o Palmeiras,
Crespo mostrou que ainda
precisa achar uma fórmula
para motivar o seu elenco. “O
único jeito que eu conheço é
trabalho. O trabalho é a única

maneira que paga realmente.
Trabalhar muito, pensar no
Brasileirão, nas quartas de
final da Copa do Brasil. Vai
ser dessa maneira”, afirmou
o treinador.
Apesar de apresentar um
desempenho muito abaixo do
esperado, são apenas quatro
vitórias em 16 rodadas, o
time do Morumbi conquistou
resultados importantes para
uma equipe que luta para não
voltar para a zona de rebaixamento. Nos últimos três
jogos, o São Paulo empatou
com o Palmeiras e superou
o Athletico-PR em Curitiba
e depois bateu o Grêmio no
Morumbi.
Esses sete pontos, em
nove possíveis, alçaram a
equipe aos 18 pontos. Um
novo triunfo no Recife pode
manter a operação subida

na classificação do Brasileiro
e acalmar os ânimos no CT.
O dilema de Crespo esbarra nos seguidos problemas de
contusão que tem desfalcado
a equipe. Para o jogo diante
do Sport, Marquinhos, Wellington e William estão fora.
Reinaldo, suspenso, também
não joga. Luciano e Benítez
participaram das atividades
de campo, mas devem reaparecer só diante do Fortaleza,
pela Copa do Brasil, no meio
de semana.
SPORT
Buscando deixar a zona
de rebaixamento já neste domingo, o Sport busca melhorar seus números ofensivos.
O time pernambucano é o
dono do pior ataque da competição, com apenas oito gols
marcados - pior desempenho
do clube na história da Série

A dos pontos corridos (desde
2003).
A diretoria investiu em
nomes conhecidos para o
ataque como André, Tréllez,
Neilton e Everaldo, mas até
agora ninguém engrenou
com a camisa de titular. Para
a partida contra o São Paulo,
o técnico Umberto Louzer vai
apostar em Mikael e Paulinho
Moccelin no ataque, com
Éverton Felipe e Thiago Neves no setor de criação.
Se é o pior ataque, o time
pernambucano é dono da
segunda melhor defesa, com
13 gols sofridos, só ficando
atrás do líder Atlético-MG,
que levou 11.
Nesta semana, o Sport
anunciou como reforços o goleiro Saulo, ex-Botafogo-RJ, e
o zagueiro Pedro Henrique,
ex-Internacional-RS

Corinthians tenta pela primeira vez vencer duas seguidas com Sylvinho
São Paulo (AE) - O Corinthians visita o Athletico-PR
neste domingo, às 16h, na
Arena da Baixada, e tenta
pela primeira vez sob o comando de Sylvinho emendar
duas vitórias consecutivas.
Desde que ele assumiu o time,
no final de maio, lá se vão
18 jogos e até agora o time
alvinegro não conseguiu uma
boa sequência de resultados.

Os cinco triunfos conquistados sempre foram em meio
a tropeços. Seja pelos sete
empates ou pelas seis derrotas nesse período. O que pode
deixar o torcedor corintiano
mais animado é que a vitória
no último jogo talvez tenha
sido a mais consistente de
todas. Com os reforços de
Giuliano e Renato Augusto
em campo, a equipe derrotou

o Ceará por 3 a 1.
E, para tentar repetir
mais uma boa apresentação,
Sylvinho aposta na manutenção do time titular. Adson,
destaque na partida anterior
com dois gols, deve continuar
entre os 11. Renato Augusto,
que chegou a ser poupado de
um dos treinos no gramado
durante a semana, foi relacionado, mas deve começar

no banco de reservas.
O camisa 8 estava há oito
meses sem atuar. Mas precisou de apenas alguns toques
na bola contra o Ceará para
marcar um golaço. A tendência é que aconteça a mesma
coisa, que entre em campo
para disputar os últimos 20
ou 30 minutos de jogo.
O lateral-esquerdo Fábio
Santos lembrou que o Athleti-

co-PR tem poupado jogadores
no Brasileiro, pois também
disputa a Copa Sul-Americana - durante a semana,
avançou para a semifinal.
“Eles (Athletico-PR) vêm
em uma batida grande, nem
sempre jogam com a mesma
equipe, estão rodando o time,
não sei até que ponto isso vai
fazer diferença. Tomara que
a gente consiga tirar proveito

de várias semanas cheias
bem trabalhadas para fazer
um grande jogo lá.”
Fábio também falou sobre
a situação de Luan, que ficou
na reserva nos últimos quatro
jogos. “Ele é um cara que tem
trabalhado, não reclama,
não faz cara feira. Acredito
que logo mais ele vai entrar
novamente e ajudar a gente
ainda mais.”

Umuarama Ilustrado
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RESIDÊNCIAS
RESIDÊNCIA DEFRONTE A CATEDRAL

Residência em alvenaria localizada na rua Irmã
Thais, 4188, próximo a Igreja Catedral do Divino
Espírito Santo. Terreno com 504m² e uma residência com 303,50m². Contendo: 2 suítes, 2 Demi
Suítes, ampla lavanderia com banheiro, despensa,
sala de estar, jantar e cozinha conjugadas, hall de
entrada, lavabo, edícula com churrasqueira, espaço gourmet com aprox. 100m² e piscina.
Obs.: Inteiramente reestilizada e modernizada.
Valor: R$ 1.100.000,00
RESIDÊNCIA EM CRUZEIRO DO OESTE

Residência em alvenaria localizada na Rua Flórida,
151 - Jardim América em Cruzeiro do Oeste. Com
121,70m² e terreno com 175,30m².
Contendo: 03 dormitórios(1 suite), bwc social,sala
de estar/ jantar, área de serviço, churrasqueira e
garagem. Obs.: Nova, sem uso.
Valor: R$ 240.000,00

TERRENOS
Terrenos localizados próximo ao lado do
Shopping Palladium e defronte Hosp. Veterinário

PARQUE METROPOLITANO 1
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 11. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 12. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 13. 845,40m²
Valor: R$ 683.500,00
Terreno Comercial - Quadra 2A, Lote 9. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 554.400,00
Terreno Comercial - com área de 3.0000m².
Sendo 48mts frente. Valor: R$ 2.780.000,00

PARQUE METROPOLITANO 2
Terreno Comercial - Q. 1, L. 1e6. 1.565,40m²
22,81m de frente. Valor: R$ 1.450.000,00
Terreno Comercial - Quadra 10, Lote 24. 343m²
Dimensões 14x24,50. Valor: R$ 164.000,00
Terreno Residencial - Quadra 6, Lote 9. 244m²
Dimensões 10x24,40. Valor: R$ 89.250,00

SALAS/SALÕES COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
Em frente a UOPECCAN

Sala Comercial 05 - térreo - 3 vagas de garagem. Área
total: 291,80m²
Valor: R$ 1.300.000,00
CENTRO COMERCIAL PIEMONT 2
DEFRONTE A PREFEITURA

Sala Comercial 06 - Sala alugada por
R$ 900,00. Área de 57,12m² + mezanino 40m²
Valor: R$ 280.000,00
CENTRO RESIDENCIAL E COMERCIAL BURLE MARX
Em frente a Praça Miguel Rossafa

Sala Comercial 16 e 17 - térreo - Área privativa de
111,43m². Área total: 120,80m². Com divisórias contendo: 3
salas, 2 banheiros, cozinha e recepção. Ideal para escritório,
ou para investimento. Locada por R$ 1.650,00
Valor: R$ 395.000,00
SALÃO COMERCIAL - PRAÇA ANCHIETA
Em frente ao Supermercados Planalto

Salão Comercial - Localizado na Av. Apucarana, 5121,
Praça Anchieta. Com área construída de 330,36m², sendo
150m² de mezanino e área total de 480,36m². Dividido em
2 salões com divisórias.
Valor: R$ 1.750.000,00

VANTAGENS QUE A MORENA OFERECE A VOCÊ!

Variedades
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Filmes

Para relembrar

Hoje, às 11 horas, entra em campo na TV Cultura a série
documental “Memória Esporte Clube”, apresentada por Vladir
Lemos. Com 13 episódios e duração de 30 minutos, a produção
é realizada com material de arquivo da emissora, notadamente
um dos mais ricos do país no segmento. Segundo Vladir Lemos,
a primeira temporada vai exibir grandes jogos e decisões do Campeonato Paulista, além de entrevistas com grandes personagens
do esporte brasileiro. Entre eles, os campeões do mundo Tostão
e Djalma Santos, o atacante Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro,
e o árbitro Dulcídio Wanderley Boschilia, um dos mais famosos
da história do futebol brasileiro.

Novelas – 22/08/2021
Não há exibição.
Glória Pires e Nathalia Timberg / Tata
Barreto-RG
1) Em qual dessas produções Glória Pires e Nathalia
Timberg interpretaram Beatriz e
Estela, respectivamente?
a) “Império”
b) “Babilônia”
c) “Guerra dos
Sexos”
d) “Insensato
Coração”
2) Como se chama a filha que Fausto
Silva teve com Magda Collares?
a) Alma
b) Dahra
c) Lara
d) Hannah

Para ver e rever sempre

Hoje, a partir das 21 horas, o premiado e clássico filme dos anos
90 “Titanic” será exibido no “Star Cine Prime”, no canal Star Channel. Como destaque da programação, o filme conta a história de um
artista pobre, Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, e
da jovem rica Rose, interpretada por Kate Winslet, que se conhecem
e se apaixonam na fatídica jornada do navio RMS Titanic, em 1912.
Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, Cal
Hockley (Billy Zane), a jovem desafia sua família e amigos em busca
do verdadeiro amor. Produzido em 1997, “Titanic” segue sendo um
dos filmes mais famosos do mundo e há mais de 20 anos coleciona fãs.

Nova série

Finalmente, o público brasileiro poderá conferir a história de “Love,
Victor”, que já encanta diversas pessoas ao redor do mundo. A primeira
temporada da trama chega ao Brasil, no próximo dia 31, no Star+, novo
serviço de streaming Disney Company voltado para o público adulto.

Sobre a série

“Love, Victor” é uma série derivada e ambientada no mesmo
universo do filme “Com Amor, Simon”, de 2018. Dessa vez, o protagonista é Victor (Michael Cimino), um adolescente que se muda
para uma nova cidade junto de sua família. No decorrer da história,
o telespectador poderá ver Victor se autodescobrindo e enfrentando
os desafios de reconhecer sua própria identidade, ajustando-se a uma
nova cidade e lutando contra sua orientação sexual. E, quando tudo
parece oprimi-lo, ele encontra em Simon (Nick Robinson) a ajuda que
precisa para enfrentar os prós e contras do Ensino Médio.

3) Quem interpretou Malu e Alaor, na primeira versão de "Mulheres de Areia", exibida pela extinta TV Tupi na década de 70?
a) Eva Wilma e John Herbert
b) Maria Isabel de Lizandra e Antonio Fagundes
c) Cleide Yaconis e Claudio Correa e Castro
d) Márcia Maria e Carlos Zara
4) Quem interpretou o Kiko no humorístico "Santo de Casa",
que foi exibido pela Bandeirantes?
a) Daniel Boaventura
b) Pedro Cardoso
c) Miguel Falabella
d) Diogo Vilela
5) Como se chamava o personagem de Alexandre Barillari na
novela "Vidas Cruzadas"?
a) Antônio
b) Lucas
c) Douglas
d) Aquiles
(Respostas: 1-b / 2-c / 3-b / 4-a / 5-d)
Horóscopo – 22/08/2021
By Geremy Altins

Em família

O grande ator Lima Duarte aparecerá na trama de “Além da Ilusão”
contracenando com a neta, Paloma Duarte, e também com a bisneta,
Ana Clara Duarte, que é filha de Paloma. Na trama que está sendo
escrita por Alessandra Poggi, o personagem de Lima Duarte será pai
da personagem de Paloma Duarte.

Falando ainda de Ana Clara Duarte

A jovem é atriz é filha de Paloma Duarte e do ator Marcos Winter.
Ela ganhou fama ao fazer a Ramilla, em “Malhação: Toda Forma de
Amar”, na qual contracenou com a mãe. Agora, retornará à telinha
novamente em cena com Paloma, interpretando mãe e filha. E também
atuando ao lado do bisavô, Lima Duarte.

Na próxima novela

Ana Hikari, que tanto sucesso faz em “Malhação: Viva a Diferença”
interpretando a Tina, foi confirmada no elenco de “Quanto Mais Vida
Melhor”, a novela de Mauro Wilson que substituirá “Salve-se Quem
Puder”.
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Preservando a história

Com o slogan "Atualize Suas Emoções", todo o conteúdo que será exibido pelo “Memória Esporte Clube”
recebeu tratamento para melhorar as imagens, ainda que
o formato padrão tenha sido mantido. A série faz a TV
Cultura retomar a marcante vocação de preservação da
história esportiva do país, tão presente desde o início de sua
trajetória. No primeiro episódio, o público confere um Corinthians e Palmeiras pelo primeiro turno do Campeonato
Paulista de 1971, que terminou com a vitória corintiana.
Na atração também será possível ver em campo Rivelino
enfrentando Pelé e a goleada do Palmeiras que praticamente sacramentou a chegada do técnico Telê Santana
ao comando da Seleção Brasileira.

Filmes – 22/08/2021
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES
SEM O PRÉVIO AVISO)
Homem-Aranha no Aranhaverso
(Spider-man: Into The Spider-Verse) 13h15, na Record, EUA,
2018. Direção de Bob Persichetti. Com Shameik Moore, Jake Johnson,
Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Nicolas Cage, Brian Tyree Henry.
Inspirado no legado de Peter Parker, o adolescente Miles Morales se
torna o Homem-Aranha. Ao visitar o túmulo de seu falecido ídolo
em uma noite chuvosa, ele é surpreendido pela presença do próprio
Peter vindo de uma dimensão paralela. Agora, Miles deve se unir a ele
e outros Homens-Aranha de diferentes universos para impedir uma
ameaça que põe em xeque toda a realidade.
Byzantium: Uma Vida Eterna
(Byzantium) 22h00, na Bandeirantes, Grã Bretanha. 2012. Direção
de Elizabeth Karlsen. Com Saoirse Ronan, Barry Cassin. Clara é uma
jovem mãe vampira que morde sua filha Eleanor. O segredo de que
as duas sobrevivem com sangue humano começa a se espalhar e o
passado das mulheres vai voltar para assombrá-las.
Mar Negro
(Black Sea) 22h55, na Globo, EUA, 2014. Direção de Kevin
Macdonald. Com Grigoriy Dobrygin, Jude Law, Scoot Mc Nairy, Ben
Mendelsohn, Tobias Menzies, Jodie Whittaker. O capitão Robinson
tem uma missão: encontrar um submarino naufragado, que carrega
um valioso tesouro nazista. Para tanto, ele conduz seu submarino em
uma viagem tensa e claustrofóbica rumo às profundezas do Mar Negro.
A Filha do Chefe
(My Boss’s Daughter) 00h45, no SBT, EUA, 2003. Direção de
David Zucker. Com Ashton Kutcher ,Tara Reid, Jeffrey Tambor, Andy
Richter, Carmen Electra.Tom, um jovem tímido, executivo de uma
editora, está de olho numa vaga no Departamento de Criação. Quando
o dono da empresa, o temido Sr. Taylor, pede que ele tome conta de
sua casa por um final de semana. Na mansão ele reencontra a filha do
chefe, a linda Lisa, por quem ele sempre foi apaixonado e totalmente
ignorado. Será essa a grande chance do rapaz?
V De Vingança
(V for Vendetta) 00h55, na Globo, EUA, 2006. Direção de James
McTeigue. Com Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry. Em uma Inglaterra do futuro, onde está em vigor um regime
totalitário, vive Evey Hammond. Ela é salva de uma situação de vida ou
morte por um homem mascarado, conhecido apenas pelo codinome
V, que é extremamente carismático e habilidoso na arte do combate
e da destruição. Ao convocar seus compatriotas a se rebelar contra
a tirania e a opressão do governo inglês, V provoca uma verdadeira
revolução. Enquanto Evey tenta saber mais sobre o passado de V, ela
termina por descobrir quem é e seu papel no plano de seu salvador
para trazer liberdade e justiça ao país.
Operação Fronteira
(The Shepherd) 02h45, na Globo, EUA, 2008. Direção de Isaac
Florentine. Com Jean-Claude Van Damme, Stephen Lord, Scott Adkins, Gary McDonald, Natalie Robb, Daniel Perrone. Uma unidade
renegada das Forças Especiais dos Estados Unidos prepara um plano
para contrabandear 35 milhões de dólares em heroína para o país. A
única resistência que eles encontram é um patrulheiro de fronteira,
que é ex-policial da Divisão de Homicídios dedicado o bastante para
enfrentar bandidos, homens-bomba, torturadores e até funcionários
governamentais corruptos de ambos os lados da fronteira.

Áries
Reveja os seus objetivos profissionais. Nas finanças, procure controlar
os seus gaﬆos e poupar o máximo
que conseguir. Cuide de sua saúde.
Dias melhores virão.

Libra
Procure controlar a agressividade se
quiser ter paz com a pessoa amada.
Conquiﬆas profissionais poderão
ocorrer. Favorecido para o contato
com superiores e colegas de profissão.

Touro
Curta o seu sucesso profissional, mas
tenha cautela no trato com dinheiro.
Não confie muito em sua intuição.
Evite cobrar demais as atitudes da
pessoa amada. Saiba esperar.

Escorpião
Boas chances de crescimento profissional. Apoio inesperado de pessoa
mais velha pode favorecer os seus
interesses. Os laços com eﬆa pessoa
poderão ser fortalecidos ainda mais.

Gêmeos
Mantenha os pés no chão principalmente no que se refere ao terreno
afetivo. Já é hora de avaliar seus
verdadeiros sentimentos e colocar as
cartas na mesa.

Sagitário
Deixe de lado o espírito aventureiro
e concentre-se mais em suas reais
necessidades. Aproveite que a sua
vitalidade física e criatividade eﬆarão
no auge e plante para o futuro.

Câncer
Seja prudente no trato de assuntos
financeiros. Aproveite para compartilhar os seus anseios com a pessoa
amada que eﬆará baﬆante aberta
ao diálogo.

Capricórnio
No trabalho, excelentes fluidos vão trabalhar a seu favor, mas mesmo assim
aja com cautela e não confie demais
nas pessoas. Siga a sua intuição e
não confidencie nada, com ninguém.

Leão
Cuidado para não comprometer-se
com pessoas as quais não conhece
bem. Não gaﬆe além do que ganha
porque eﬆe tipo de problema vai interferir diretamente na vida amorosa.
Virgem
Busque maior cumplicidade com a
pessoa amada. O período favorece os
momentos a dois. Aproveite bem eﬆa
fase e relaxe. Bom para os momentos
de lazer.

Aquário
Controle o ciúme se quiser preservar
a harmonia de seu romance. Não desperdice as oportunidades de trabalho.
Seja precavido nos negócios principalmente com pessoas eﬆranhas.
Peixes
Poderá ter a tão esperada chance de
provar a sua competência no trabalho.
Procure ser coerente com suas ideias
e não deixe que a chance de sucesso
ofusque o seu bom senso.
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IBELEZA DA ALMA

Para combater o stress, exercite
a alegria nestes tempos sombrios
Não é difícil identificar
que estamos todos muito
estressados. Oficialmente,
desde março do ano passado um vírus mortal controla as nossas ações. De
certo modo, a nossa vida
está paralisada. Todos
esperamos ansiosamente
pelo fim desta má fase que
afeta a saúde e a política.
Esperança é a palavra de
ordem.
Alegria: melhor
remédio
A alegria ainda é o melhor remédio contra o estresse que destrói a nossa
energia e nos transborda
de radicais livres.
Todos nós vivemos atolados nos afazeres e isso
intoxica a nossa alma e
o nosso organismo. Esse
mal não é privilégio de
alguns, todos são afetados
por ele. Em todas as camadas sociais.
O que difere de uma
pessoa para outra é a maneira como lida com isso.
Relaxar é a palavra de
ordem então exercitar-se
pode ser uma válvula de
escape, mas se não incluir
o bom humor, pouco vai
resolver.
Bem-estar
A alegria diante da vida
é fundamental. A pandemia só veio piorar, mas a

IMUDANÇA DE HÁBITOS
Se você procura a beleza, comece por mudar
alguns hábitos. Leve as coisas menos a sério,
habitue-se ao sorriso franco e carinhoso, sorria
para todos, para os amigos e desconhecidos.
Mas, então, temos que nos transformar numa
espécie de “bobos alegres”, rindo à toa? Não. É
evidente que os problemas continuarão acontecendo, a violência continuará à sua espreita
assim como todas as outras mazelas do mundo,
no entanto o que se propõe é uma mudança nos
relacionamentos, na maneira como encaramos
o nosso dia a dia, na maneira como nos relacionamos em casa ou no trabalho, numa tentativa
de tornar o mundo à nossa volta um pouco
melhor. Buscar a beleza e o rejuvenescimento
também é isso.
verdade é que os problemas sempre existirão – a
rotina, o engarrafamento,
o dinheiro curto, as injustiças etc - e vão lhe causar
rugas e queda de cabelo,
se você deixar. O primeiro
passo é cultivar o bem-estar da alma.
Busque relaxar
Abrir espaço no tumultuado dia a dia para relaxamento é fundamental.
Pode ser através da ioga,
por exemplo, ou você mesmo pode se dar o direito
a ouvir uma boa música
e fechar os olhos durante
algum tempo. Vai repor as
energias e incrementar a

Cultivar a alegria e os bons pensamentos nunca foi tão
necessário. É preciso abrir um espaço para o sorriso e acreditar que dias melhores virão. Atitudes positivas refletem no
bem-estar da alma e na beleza da pele / GB Imagem

vontade de sorrir.

nenhum conhecimento
maior para concluir que
o sorriso é uma poderosa
arma em favor da beleza.
Cada vez que uma pessoa
sorri espontaneamente, automaticamente é
acionado o córtex órbito-frontal (OFC), parte
do cérebro que registra quando algo de bom
acontece, dando uma
maravilhosa sensação de
bem-estar e, claro, isto
vai se refletir na saúde
da pele do rosto.
Quanto mais sorrisos,
maior será a sensação
boa. Mas, atenção, só vale
se for verdadeiro e espontâneo.

Danças alegam a alma e o corpo

Beleza verdadeira
Todos nós já ouvimos dizer que a beleza verdadeira vem de dentro para fora;
quer dizer, se você não está
bem consigo mesmo, isto
vai acabar se refletindo
na aparência, mesmo que
você “se acabe” na academia, faça tratamentos
faciais, tratamentos contra
celulite e flacidez e esteja
sempre usando os modelitos atuais. Nada disso
resiste ao poder destrutivo
de uma cara fechada.

Quer uma opção mais animada
para ficar em dia com o bom humor?
Vá dançar. Danças como o forró, o
bolero ou dança do ventre animam
a alma e ainda queimam mais de
500 calorias por hora. Além disso, é
uma prática divertida, proporciona
sensualidade e criatividade aos
praticantes.
Do forró a dança do ventre
O Forró e a Salsa exercitam bastante os músculos do bumbum, dos
pés e das pernas e podem queimar
de 300 a 400 calorias por hora por
serem ritmos agitados.

Sorriso
Assim, não é preciso

A Dança do Ventre, repleta de
feminilidade, enrijece os músculos
abdominais e queima de 300 a 400
calorias por hora, dependendo do
foco da aula. As adeptas da dança
garantem que o exercício afina a
cintura e muda o formato do abdômen, além de deixar a mulher mais
sensual.
Dançar não traz nenhuma contra
indicação e alimenta a sua capacidade de rir e sorrir.
Bom lembrar: siga as normas
de saúde para a prevenção ao novo
coronavírus e suas variantes. Da
Redação/GB Edições

Estudo identifica presença do novo coronavírus em órgãos de um feto
Um estudo brasileiro demonstrou, pela primeira
vez, a presença do novo
coronavírus (Sars-CoV2)
causador da covid-19, em
diferentes órgãos de um feto,
tais como coração, traqueia,
rins, cérebro e fígado.
Pesquisas anteriores já
haviam demonstrado vestígios do vírus no cordão
umbilical e na placenta,
mas é a primeira vez que ele
é detectado em tecidos do
feto. Também foi a primeira
vez que foi possível observar
que o Sars-CoV2 provocou
uma infecção pulmonar no
feto de uma mãe que estava
infectada com o vírus.

Presença em órgãos
“Nós conseguimos, de
maneira inédita, demonstrar
a presença do vírus nos
tecidos fetais, através de
técnicas sofisticadas. Esse
vírus, quando acomete uma
grávida, passa para o feto e
pode circular nos tecidos fetais e, nesse caso específico
que publicamos [em revista
científica], a covid-19 acabou
levando ao óbito esse feto,
o que é uma coisa rara”,
disse Arnaldo Prata, médico
pediatra e pesquisador do
IDOR - Instituto D´Or de
Pesquisa e Ensino, um dos
responsáveis pelo estudo.
Gravidez
O caso foi observado no
feto de uma mulher de 33
anos, que estava entre a 33ª
e 34ª semana de gravidez
e que, em outubro do ano
passado, teve diagnóstico
positivo para a covid-19.
Ela não apresentou quadro
grave da doença: teve apenas
uma febre leve, dores no
corpo e na cabeça.
Covid19
Quando foi diagnosticada com a doença, ela foi
orientada a permanecer em
isolamento social por 14 dias
e procurar um médico em
caso de alterações no quadro
e piora. Seus exames feitos
no dia da confirmação do
diagnóstico para a covid-19
não mostraram quaisquer
alterações ou problemas na
gravidez.

mica, a presença de células
de defesa, os linfócitos, no
pulmão deste feto. Ele tinha
uma pneumonia causada
pela covid-19. Então o feto
também teve uma doença
causada por essa infecção.
Mas essa não foi a causa
morte”, explicou ele.

Casos raros
Apesar desse caso, Prata alerta as gestantes
que os casos de complicações na gravidez relacionados à covid-19 são extremamente raros. “A
perda fetal de uma gestante que tenha contraído
covid-19 é uma coisa rara. Não é comum. Existe,
mas é rara”, disse ele. “A chance de perda do feto é
pequena. Mas temos que estar atentos para essas
situações onde isso pode acontecer”, destacou ele.
Além disso, hoje já há vacinas contra a covid-19
que são indicadas e estão sendo aplicadas em
mulheres grávidas, tais como a Pfizer/BioNTech.
Passado tudo isso, essa mulher está novamente
grávida e agora vacinada contra a covid-19. “Ela
já tomou a vacina e está muito esperançosa”,
falou Prata.
Naquela época, ainda não
havia muito conhecimento
sobre como a covid-19 se
comportava com as grávidas
e nem vacina. A orientação
que existia até então é que,
apresentando casos leves, a
grávida deveria se manter
em isolamento e só voltar ao
médico após 14 dias, desde
que o caso não se agravasse.
Mas esse estudo apresenta
mudanças para essa diretriz.

sariamente significaria que
teria havido uma infecção
do feto pelo vírus. Poderia
significar que o vírus passou
pela placenta e circulou
pelo feto. Mas conseguimos
identificar, através de um
exame de imunohistoquí-

Coagulação
“Sabe-se que, durante a
gravidez, acontece uma tendência maior à coagulação. A
gestação propicia isso. Mas a
própria covid-19 também tem
uma tendência à coagulação.
No caso dessa gestante, ela
infelizmente, por conta da
covid-19, teve um estado
de coagulação muito alto. E
essa coagulação aconteceu
na placenta, que ficou obstruída por coágulos e impediu a passagem do sangue
materno ao feto”, explicou.
Trombose
Essa mãe, segundo
ele, não sentiu quaisquer
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Consequências
Com esse estudo, os pesquisadores observaram que
havia vestígios do novo coronavírus não só na placenta,
mas em diversos órgãos desse feto, como o pulmão. Mas
que essa infecção no pulmão
não tinha sido responsável
por sua morte. Segundo
os pesquisadores, o feto
morreu por causa de uma
grave trombose na placenta
materna, que interrompeu o
fluxo de sangue e oxigênio
para a criança.
“Só a presença do vírus
nos tecidos fetais não neces-

O estudo
O estudo foi realizado de forma conjunta por
pesquisadores de diversos institutos e universidades como a Maternidade Escola da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, o Departamento de
Pediatria do Instituto D’or de Pesquisa e Educação
e a Escola de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo, e foi publicado esta semana na revista
cieníifica Frontiers in Medicina.
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coagulação [como o dímero
D] e de infecção”, alertou.
Quatro meses após a morte do feto, a mãe passou por
novos exames para identificar se ela tinha alguma característica que possibilitava
esse quadro de trombose,
tal como a trombofilia, o
que não foi identificado nos
exames. Isso, segundo Prata,
reforçou aos pesquisadores
que o quadro de trombose
decorreu da covid-19, que
pode predispor a casos de
coagulação.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath

Oficial Designado

Após o isolamento
Passado o período de isolamento para a doença, essa
gestante retornou ao médico.
“Após 14 dias dessa consulta,
ela percebeu que o bebê não
estava mais se mexendo e aí
ela retornou à maternidade.
E então foi constatado o óbito
do feto”, disse Prata. A família
autorizou que os pesquisadores estudassem o caso.

sintomas relacionados à
trombose. “A trombose pode
acontecer na placenta sem
que a gestante sinta nada.
Então, a grande mensagem
desse artigo publicado é que
a covid-19 costuma não ser
grave para a gestante, mas
precisa de atenção”, disse
ele. “A grande lição é que,
talvez para uma gestante
com covid-19, ela precisa retornar [ao médico] antes dos
14 dias [de isolamento]. Ela
precisa ter acompanhamento de seus marcadores de
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Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. ASSISVANIA REALI LEITE
DOS SANTOS, brasileira, casada, dirigente do serviço publico municipal, inscrito no CPF nº
040.599.279-37, residente e domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro,
Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado
na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de
14/06/2019 e despesas de Cartório.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. ASSISVANIA REALI LEITE
DOS SANTOS, brasileira, casada, dirigente do serviço publico municipal, inscrito no CPF nº
040.599.279-37, residente e domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro,
Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado
na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de
14/06/2019 e despesas de Cartório.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.594,02, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620277-3, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.109, L.2 – RG.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 23.346,20, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620276-5, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.136, L.2 – RG.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.
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IECONOMIA

Para analistas, novo Imposto de Renda
amplia distorções sistema tributário
por ano, vai ser menos
tributado do que é hoje,
ampliando uma distorção
que já existe”, alerta.

Especialistas em tributação afirmam que o
parecer do projeto de
reforma do Imposto de
Renda em discussão na
Câmara amplia as distorções do sistema tributário
brasileiro ao aumentar as
diferenças na forma como
as pessoas são tributadas
e seria melhor que fosse
enterrado de vez.

Na prática
Appy dá um exemplo: da
forma como o relatório está,
enquanto um trabalhador
com carteira assinada paga
37,8% de imposto no total,
um profissional liberal (médico, advogado, contador,
economista) que optou pelo
regime de lucro presumido
vai ter a carga reduzida dos
atuais 11,9% para 7,9%.

O projeto, que teve a
sua votação adiada por
três vezes em meio a pressões, tem ainda conserto
diante dos lobbies para
novas concessões que
apareceram na última
hora? Para alguns deles, é
melhor dividir o projeto e
aprovar somente a correção da tabela do Imposto
de Renda da Pessoa Física
(IRPF) e deixar para mexer na tributação da renda
no País quando o debate
estiver mais maduro.

O impasse
O impasse para esse
caminho, no entanto, é como
compensar a perda de receita com o aumento da faixa
de isenção (dos atuais R$
1,9 mil para R$ 2,5 mil) e
a correção da tabela. O
governo também utilizou a
taxação da distribuição de
dividendos para lançar o
novo Bolsa Família e cumprir a legislação fiscal que
exige compensação quando
um novo gasto é criado.
Risco fiscal
Na área econômica,

Favorecidos
“O atual texto do pro-

jeto de lei, cuja versão
final para votação segue desconhecida após
diversos e constantes
anúncios de mudanças,
cria exceções na tributação dos dividendos,
favorecendo justamente
o topo de renda”, diz
a economista Grazielle
David, da Tax Justice
Network, organização internacional de pesquisa.
Para ela, a atual proposta
da reforma do IR deve
ser abandonada porque
se tornou um leilão e
acabaria resultando em
aumento de ineficiência
e desigualdade.

Sem pressão

após a ampliação das isenções, a preocupação é
com o risco fiscal: o custo
da proposta e seu impacto nas contas públicas.
Apesar do apoio oficial
do ministro da Economia,
Paulo Guedes, a avaliação
interna é de que o projeto
não serve se ampliar o risco fiscal num ambiente já
conturbado entre os investidores. Nesse caso, o melhor seria focar na votação
da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que
parcela os precatórios. A

APARTAMENTOS À VENDA!
Edifício Residencial e Comercial Quebec localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 4677, Apartamento n° 13,
Zona III, Região central de Umuarama-PR! Contendo área
útil de 78.56m² e 49m² de área privativa, sendo 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia e uma vaga de
garagem! Por apenas R$ 160.000,00!
Edifício Monet localizado na Avenida Maringá, n°
4739, próximo a Unipar sede, Zona III, Umuarama-PR,
contendo 77,59m² de área útil, 51,90m² de área privativa, composto por 2 quartos, sala, cozinha planejada,
banheiro social, área de serviço e uma vaga de garagem! Valor R$ 180.000,00!
Edifício Residencial Plaza localizado na Rua Mandaguari, n°5520, Zona III, próximo ao Supermercado Vívian,
Farmácia Londrina e a Unipar Sede. Contendo Área útil
de 99,21m², composto por 2 quartos, banheiro social,
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada completa,
lavanderia, varanda e uma vaga de garagem. Além disso,
possui forro em gesso trabalhado. Apartamento em ótimo
estado de conservação! Valor R$ 180.000,00!
Edifício Cecilia Meireles localizado na Rua Santa
Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, próximo
homa´s hotel, Umuarama-PR! Contendo 76,31m² de
área útil, sendo 65,66m² de área privativa, composto
por 3 dormitórios, 1 banheiro social, sala de TV, sala
de Jantar, cozinha, área de serviço e uma vaga de
garagem. Situado no 1° pavimento do edifício. Valor
R$ 220.000,00! Aceita carro de menor valor e casa no
valor de até R$ 150.000,00!
Edifício Velasques localizado na Avenida Manaus,
apartamento 501, Zona 1- A, próximo ao escritório da
Sanepar, Umuarama-PR! Contendo 91m² de área privativa
e 112m² de área útil, composto por uma suíte com moveis
planejados, 2 quartos, sala de jantar, sala de estar com
sacada, cozinha com moveis planejados, banheiro social,
lavanderia e uma vaga de garagem. O valor do condomínio
é de aproximadamente R$ 400,00 possuindo agua e gás
incluso. Além disso, a posição do apartamento é para o
sol da manhã! Valor R$ 330.000,00!
Edifício Manhattan Garden localizado na Rua
Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, n° 4291, Zona I,
próximo à pizzaria O Forno, Umuarama-PR! Contendo
225,18m² de área útil, 175,68m² de área privativa,
composto por uma suíte máster, 2 suítes, 1 quarto,
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, 2
vagas de garagem, área de serviço com quarto para
funcionários e banheiro social. Além disso, o condo-

Receita Federal também
tem alertado para os problemas no parecer.

de empresas do Simples e
do lucro presumido até R$
4,8 milhões.

Tabelas e dados
Diretor do Centro de
Cidadania Fiscal, Bernard
Appy tem passado os últimos dias trabalhando
em tabelas e dados para
mostrar com números e
exemplos as distorções
no sistema, principalmente depois que o relator,
deputado Celso Sabino
(PSDB-PA), estendeu a
isenção para dividendos

Sem conserto
“Não tem conserto”, diz
ele. “O governo diz que
está tributando os mais
ricos. Mas, para os sócios
de regimes simplificados,
os PJs, está tributando
menos os mais ricos. Um
sócio de uma empresa de
lucro presumido que tem
renda de R$ 100 mil por
mês, desde que a empresa
fature até R$ 4,8 milhões

mínio possui salão de festa, e churrasqueira. Valor
R$ 1.000.000,00!
Edifício San Pietro localizado na Rua Doutor Camargo,
Zona III, próximo ao supermercado Big Planalto, Umuarama-PR! Contendo área útil de 377.00m², composto por
3 suítes, sendo uma suíte máster, sala de estar, sala de
jantar, cozinha, lavanderia, despensa, duas vagas de
garagem e salão de festa, situado no apartamento n° 3
do terceiro pavimento do edifício. Valor R$ 1.250.000,00!
RESIDÊNCIAS À VENDA!
Residência contendo ótima localização, região ideal
para fins comerciais, próximo ao Colégio Hilda Kamal!
O imóvel possui excelente terreno com área total de
576,30m² e 150m² de área construída, Situada na Rua
Nicanor dos Santos Silva, n° 4964, Zona I, Umuarama-PR.
Valor R$ 360.000,00!
Residência localizada no Condomínio Recanto da
Serra II, Rua Monteiro Lobato, n° 12, ótima região de
Umuarama! Contendo 144,61m² de área total, 130m²
de área construída, composta por uma suíte, 2 quartos,
ampla sala de estar, cozinha planejada, garagem e área
gourmet com piscina. Além disso, o imóvel possui ótimo
acabamento, energia solar e moveis planejados. Valor
R$ 400.000,00!
Residência com área construída de 159m², contendo
uma suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, área gourmet com churrasqueira e garagem.
Terreno com área de 288m². Localizado na Rua Pontal
do Sul, n° 2241, Jardim Ipanema, Umuarama-PR. Valor
R$ 420.000,00!
Ótima opção de investimento, residência contendo
terreno com área total de 262,50m² e dimensões de
(7,50x35,00), sendo 170,00 m² de área construída, com
1 suíte, 2 quartos, sala de estar, sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada, despensa, área de serviço com
cozinha planejada, edícula, 1 quarto ao lado da edícula,
lavado externo e 2 vagas de garagem. Além disso, todos
os moveis fixos permaneceram na residência. Localizada
na Rua Jandaia, n° 5569, Zona III em Umuarama/PR.
Valor R$ 430.000,00!
Residência contendo ótima localização, com área
total de 196m² sendo (14.00x14.00), área construída de
aproximadamente 118m², composta por 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa e 2
vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n° 5834,
Zona II, Umuarama-PR! Valor R$ 500.000,00!

Ex-secretário adjunto e de Fiscalização da
Receita, Paulo Ricardo Cardoso avalia que o
projeto já saiu do governo com muitos problemas
e ficou pior no Congresso. “O projeto recebeu muitas
alterações, com a boa intenção do relator talvez de
consertar, ele piorou”, diz.
Celso Sabino nega que esteja havendo pressão
dos parlamentares e do governo para não votar o
seu projeto. “Não vi movimento nenhum (para não
votar). Só fofoca”, afirma. “Não tem isso, não. Falo
com Paulo Guedes todos os dias. Estamos trabalhando em conjunto.” Segundo ele, há uma pressão
de pessoas que não querem pagar pela distribuição
de lucros e dividendos.
O relator garante que não vai protocolar outro
substitutivo. Na prática, isso significa que, se o projeto for à votação, as novas mudanças serão feitas
no plenário por meio de emendas ao parecer. Sabino
citou apoio em nota da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) - Estados e capitais, no entanto,
se posicionaram contrários - e do Sebrae (entidades
patronais, como a Confederação Nacional da Indústria, porém, também se opõem ao texto).

Residência contendo área construída de 213,01m²
e 450m² de área total do terreno, com dimensões de
(15.00x33.00), composta por uma suíte com closet, uma
demi- suíte, sala de TV, sala de estar, cozinha, banheiro
social, lavanderia, edícula com churrasqueira, amplo
espaço de lazer com piscina e 2 vagas de garagem.
Localizada na Rua Adolfo Garcia, n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR. Valor R$ 780.000,00!
Ótima residência contendo 254.93m² de área total
do terreno, sendo (11.00x33.00 31.54), com aproximadamente 199m² de área construída, composta por
1 suíte máster, 3 quartos, sala de estar, copa, cozinha,
2 banheiros sociais, lavanderia, despensa e garagem.
Localizada na Rua Rolando Mendes Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes, próximo ao restaurante Casa Lima,
Umuarama-PR. Valor R$ 900.000,00!
SOBRADOS À VENDA!
Ótimo sobrado localizado próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! contendo 220m² de área total
do terreno e 180m² de área construída, composto por
01 suíte e 02 quartos com moveis planejados e com
ar condicionado em todos os quartos, banheiro social,
lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada,
despensa, piscina, 01 quarto adicional, academia, espaço
gourmet com ambiente fechado e garagem para 02
carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira,
n° 2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$
560.000,00!

Dourados! Todas as chácaras possui agua instalada,
todas cercadas com ótima topografia! Com área a partir
de 2,0000ha, são 14 chácaras no total Valor a partir de
R$450.000,00!
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná. Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², contendo 1
suíte, 1 quarto, cozinha, despensa e varanda, mobiliada
e com ar condicionado. Além disso, possui Quiosque com
churrasqueira, despensa, lavado, Pomar e Piscina. Valor
R$ 450.000,00!
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede de
irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira completa
com resfriador e capacidade para 8 vacas simultâneas,
barracão coberto com cocheira, para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais formação de pastagem com grama
Ponta Roxa, Além disso possui uma residência de madeira
com aproximadamente 120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros do Distrito de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto. Valor R$ 750.000,00!

LANÇAMENTO ESPECIAL
PARQUE ONIX!

Excelente oportunidade de negocio! Sobrado contendo ótima localização! Contendo 249,54m² de área total e
280m² de área construída, composto por 3 suítes, sendo
uma máster, ampla sala de estar, cozinha, lavabo, despensa, churrasqueira e garagem para 2 carros. O imóvel
esta localizado na Rua Aricanduva, n° 4265, Esquina com
a Rua Sarandi, Zona III, Região central de Umuarama!
Valor R$ 1.050.000,00!
Lindo sobrado à venda contendo excelente localização! Com 280m² de área total e 281,50m², sendo 1
suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e 2 vagas de garagem. Localizado
na Rua Mato Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor
R$1.200.000,00!
LOTES RURAIS À VENDA!
Ótimas chácaras localizadas na Estrada Jurupoca,
próximo a chácara do Celeiro, saída para Serra dos

Próximo ao shopping Palladium e ao Supermercado
Atacadão, região nobre de Umuarama! Serão construídas
28 residências, contendo 95m² de área construída contendo excelente padrão de acabamento! Compostas por
1 suíte máster com closet, 2 quartos, sala e cozinha com
pé direito alto, área de serviço e garagem para dois carros.
Além disso, possui amplo terreno a partir de 203m² de área
total! As casas serão financiadas em até 90% pela Caixa
Econômica Federal, com entrada facilitada e parcelada
em até 24 meses! Valor R$ 360.000,00!

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br
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Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. PL IMOVEIS LTDA. CNPJ.
21.596.286/0001-90, representada por Jhonnattan Carlos da Silva, residentes e domiciliados em
Mariluz-PR, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo
Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e
despesas de Cartório.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. PL IMOVEIS LTDA. CNPJ.
21.596.286/0001-90, representada por Jhonnattan Carlos da Silva, residentes e domiciliados em
Mariluz-PR, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo
Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e
despesas de Cartório.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.594,02, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620277-3, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.109, L.2 – RG.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 23.346,20, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620276-5, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.136, L.2 – RG.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referida obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri
ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço
de Registro de Imóveis e publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de
comarca de fácil acesso por 03 (três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº
9.514/97 e do Art. 629 do CN da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referida obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri
ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço
de Registro de Imóveis e publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de
comarca de fácil acesso por 03 (três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº
9.514/97 e do Art. 629 do CN da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado
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Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. ASSISVANIA REALI LEITE
DOS SANTOS, brasileira, casada, dirigente do serviço publico municipal, inscrito no CPF nº
040.599.279-37, residente e domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro,
Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado
na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de
14/06/2019 e despesas de Cartório.
Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.827,53, referente
aparcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620279-0, com acréscimos legais
e convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.120, L.2 – RG.
Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.
Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.
Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ

2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRUZEIRO DO OESTE – PR

2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRUZEIRO DO OESTE – PR

Luiz Guilherme Ferreira Pirath

Luiz Guilherme Ferreira Pirath

Oficial Designado
CPF 006.006.809-40

Documento Assinado Digitalmente LUIZ
GUILHERME FERREIRA PIRATH
CPF: 00600680940 - 18/08/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ
2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRUZEIRO DO OESTE – PR

Luiz Guilherme Ferreira Pirath

Oficial Designado

Oficial Designado

CPF 006.006.809-40

RUA: Leopoldo José de Souza, 888 - CENTRO - FONE: (44) 3676-1277 - CEP 87400-000 - CRUZEIRO DO OESTE - PR.
e-mail:- cart2cdocertidao@gmail.com

Website:- http://www.registradores.org.br

e-mail:- cart2cdocertidao@gmail.com

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. Pedro Henrique Inacio dos Santos,
brasileiro, diretor geral de empresa, solteiro, inscrito no CPF nº 097.694.489-82, residente e
domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de
Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de
Cartório.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. Pedro Henrique Inacio dos Santos,
brasileiro, diretor geral de empresa, solteiro, inscrito no CPF nº 097.694.489-82, residente e
domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de
Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de
Cartório.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.594,02, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620277-3, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.109, L.2 – RG.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 23.346,20, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620276-5, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.136, L.2 – RG.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado
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Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 670.019.639-68, residente e domiciliado no
seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que
compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 –
centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da
expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de Cartório.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 670.019.639-68, residente e domiciliado no
seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que
compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 –
centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da
expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de Cartório.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.594,02, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620277-3, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.109, L.2 – RG.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 23.346,20, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620276-5, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.136, L.2 – RG.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado

e-mail:- cart2cdocertidao@gmail.com

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. ASSISVANIA REALI LEITE
DOS SANTOS, brasileira, casada, dirigente do serviço publico municipal, inscrito no CPF nº
040.599.279-37, residente e domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro,
Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado
na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de
14/06/2019 e despesas de Cartório.
Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.833,38, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620278-1, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.110, L.2 – RG.
Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.
Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.
Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRUZEIRO DO OESTE – PR

Oficial Designado

Oficial Designado

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná
Republica-se por Incorreção
EXTRATO DO CONTRATO nº 221/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: E. A. PAULIQUI E CIA LTDA
CNPJ: 11.059.614/0001-65
BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 066/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Parafusos, Porcas e Arruelas para a Secretária de
Obras e Viação, conforme especificações constantes dentro no Termo de referência e elementos instrutores do edital.
Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Compras Governamentais e as
especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, mediante crédito em conta corrente e apresentação da nota fiscal/
fatura, preenchidas sem emendas e sem rasuras.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
a partir de sua assinatura.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
Mariluz, 18 de agosto de 2021.
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADA
E. A. PAULIQUI E CIA LTDA
CNPJ: 11.059.614/0001-65

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.545,73, referente
aparcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620280-3, com acréscimos legais
e convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.118, L.2 – RG.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. ASSISVANIA REALI LEITE
DOS SANTOS, brasileira, casada, dirigente do serviço publico municipal, inscrito no CPF nº
040.599.279-37, residente e domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro,
Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado
na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de
14/06/2019 e despesas de Cartório.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ

Estado do Paraná
Ato da Mesa n.º 008/2021
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando de suas legais
atribuições.
RESOLVE:
AUTORIZAR os Vereadores ADEMILSON DE OLIVEIRA QUENTAL, RG n.º 9.754.004-7, APARECIDO DE SOUZA,
RG n.º 3.534.862-0, DEJAIR APARECIDO EVANGELISTA, RG n.º 6.479.332-2 e MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS,
RG n.º 1.400.915 a viajarem à cidade de Curitiba (PR), nos dias 24, 25 , 26 e 27 de agosto de 2021, utilizando de
veículo do Legislativo Municipal para o transporte, onde participarão do Curso com o tema: “Tributos Municipais –
Como fiscalizar sua instituição, majoração e cobrança (Oportunidade para aumentar a receita própria no Município)”
e “A responsabilidade dos prefeitos na renúncia dos tributos municipais ”, pela NS Treinamento e Capacitação em
Gestão Pública, com valor de inscrição à R$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais) cada, cabendo-lhes receber
03 diárias e meia a R$ 378,78 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) cada Vereador, bem como
reembolso das despesas com locomoção, nos termos da Lei n.º 1491/2017.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de agosto de 2021.
Manoel Pereira de Medeiros
Presidente
Dejair Aparecido Evangelista
Primeiro Secretário
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 232, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
Exonera, a pedido, o servidor
Levi Alves de Andrade.
Paulo Armando da Silva Alves, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e considerando o disposto no art. 58, I, c/c art. 59, caput, ambos da Lei nº 1.095/93, e o contido no requerimento
protocolizado na Divisão de Recursos Humanos sob nº 124/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor Levi Alves de Andrade, matrícula funcional 2.055, do cargo de Técnico em
Práticas Desportivas, a partir de 01 de agosto de 2021.
Edifício do Paço Municipal, em 20 de agosto de 2021.
Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
Estado do Paraná
RESUMO DE RESCISÃO DE CONTRATOS
• Rescisão do Contrato de fornecimento n.º 048/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: SUPERMERCADO IPÊ DE PARANAVAI LTDA – EPP
Objeto - As parte resolvem, de comum acordo e com fundamento no Art. 79, II da Lei n.º 8.666/93, rescindir o contrato
de fornecimento N° 048/2021 a partir do dia 26/04/2021.
As partes declaram-se satisfeitas, nada tendo a reclamarem a título de indenização.
Data da Assinatura: 26 de abril de 2021
Fundamentação: Pregão Presencial n.º 011/2021
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de abril de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
Estado do Paraná
RESUMO DE RESCISÃO DE CONTRATOS
• Rescisão do contrato de prestação de serviço N° 018/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: ISLAINE DE PAES FIGUEREDO
Objeto - As parte resolvem, de comum acordo e com fundamento no Art. 79, II da Lei n.º 8.666/93, rescindir o contrato
de fornecimento N° 018/2020 a partir do dia 31/05/2021.
As partes declaram-se satisfeitas, nada tendo a reclamarem a título de indenização.
Data da Assinatura: 31 de maio de 2021
Fundamentação: Inexigibilidade de Licitação n.º 060/2020
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, ao 01 dia do mês de junho de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná
Republica-se por Incorreção
EXTRATO DO CONTRATO nº 222/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: INOVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 36.374.273/0001-43
BASE LEGAL: Prego Eletrônico nº 069/2021
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 01 (uma) Pick-up Transformada em Ambulância, 0 Km, ano/
modelo 2021/2021, para atendimento dos pacientes da Secretaria de Saúde, conforme exigências do CONTRAN,
especificações do termo de referência, e os elementos instrutores do edital. Em caso de discordância existente entre
as especificações deste objeto descritas no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas.
VALOR DO CONTRATO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado na forma de crédito em conta corrente da CONTRATADA, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo.
- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o Município de Mariluz-PR.
- O pagamento efetuado pelo Município de Mariluz não isenta a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades.
- É vedado à contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
- O veículo deverá ser entregue em até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do recebimento da nota de
empenho.
- A entrega e Treinamento dos Motoristas deverá ser efetuada junto Secretaria de Obras e Viação, localizado na Rua
Floriano Peixoto, nº2473, Centro, Mariluz – PR, de segunda a sexta-feira, no período das 8:00 às 11:30hs e das 13:30
às 17:00 horas. Sem custos adicionais ao Município.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
a partir de sua assinatura.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
Mariluz, 18 de agosto de 2021.
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADA
INOVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 36.374.273/0001-43
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Oficial Designado

e-mail:- cart2cdocertidao@gmail.com

Website:- http://www.registradores.org.br

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.545,73, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620280-3, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.118, L.2 – RG.
Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referida obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri
ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço
de Registro de Imóveis e publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de
comarca de fácil acesso por 03 (três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº
9.514/97 e do Art. 629 do CN da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.
Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Oficial Designado
CPF 006.006.809-40
RUA: Leopoldo José de Souza, 888 - CENTRO - FONE: (44) 3676-1277 - CEP 87400-000 - CRUZEIRO DO OESTE - PR.

RUA: Leopoldo José de Souza, 888 - CENTRO - FONE: (44) 3676-1277 - CEP 87400-000 - CRUZEIRO DO OESTE - PR.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. PL IMOVEIS LTDA. CNPJ.
21.596.286/0001-90, representada por Jhonnattan Carlos da Silva, residentes e domiciliados em
Mariluz-PR, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo
Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e
despesas de Cartório.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath

CPF 006.006.809-40

RUA: Leopoldo José de Souza, 888 - CENTRO - FONE: (44) 3676-1277 - CEP 87400-000 - CRUZEIRO DO OESTE - PR.
Website:- http://www.registradores.org.br
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Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. PL IMOVEIS LTDA. CNPJ.
21.596.286/0001-90, representada por Jhonnattan Carlos da Silva, residentes e domiciliados em
Mariluz-PR, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo
Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e
despesas de Cartório.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. PL IMOVEIS LTDA. CNPJ.
21.596.286/0001-90, representada por Jhonnattan Carlos da Silva, residentes e domiciliados em
Mariluz-PR, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo
Jose de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e
despesas de Cartório.
Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.833,38, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620278-1, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.110, L.2 – RG.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.827,53, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620279-0, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.120, L.2 – RG.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri
ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço
de Registro de Imóveis e publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de
comarca de fácil acesso por 03 (três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº
9.514/97 e do Art. 629 do CN da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referida obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri
ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço
de Registro de Imóveis e publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de
comarca de fácil acesso por 03 (três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº
9.514/97 e do Art. 629 do CN da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado
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Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.
Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.
Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. Pedro Henrique Inacio dos Santos,
brasileiro, diretor geral de empresa, solteiro, inscrito no CPF nº 097.694.489-82, residente e
domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de
Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de
Cartório.
Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.545,73, referente
aparcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620280-3, com acréscimos legais
e convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.118, L.2 – RG.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. Pedro Henrique Inacio dos Santos,
brasileiro, diretor geral de empresa, solteiro, inscrito no CPF nº 097.694.489-82, residente e
domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de
Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de
Cartório.
Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.833,38, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620278-1, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.110, L.2 – RG.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. Pedro Henrique Inacio dos Santos,
brasileiro, diretor geral de empresa, solteiro, inscrito no CPF nº 097.694.489-82, residente e
domiciliado no seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470000, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de
Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de
Cartório.
Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.827,53, referente
aparcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620279-0, com acréscimos legais
e convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.120, L.2 – RG.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.
Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado

Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.
Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado
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Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.
Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.

RUA: Leopoldo José de Souza, 888 - CENTRO - FONE: (44) 3676-1277 - CEP 87400-000 - CRUZEIRO DO OESTE - PR.
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Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.545,73, referente
aparcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620280-3, com acréscimos legais
e convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.118, L.2 – RG.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 670.019.639-68, residente e domiciliado no
seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que
compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 –
centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da
expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de Cartório.
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Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 670.019.639-68, residente e domiciliado no
seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que
compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 –
centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da
expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de Cartório.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath, Oficial Designado do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao requerimento
formulado pela credora Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo –
Sicredi PR/SP, neste ato representado por seus representantes legais, com devida procuração, vem
através do presente Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 670.019.639-68, residente e domiciliado no
seguinte endereço: R Marcelino Medeiros, S/N, centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470-000, para que
compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo Jose de Souza, 888 –
centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da
expedição deste Edital, para efetuar o pagamento da parcela de 14/06/2019 e despesas de Cartório.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.833,38, referente a
parcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620278-1, com acréscimos legais e
convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.110, L.2 – RG.

Valor do débito em atraso até 18/08/2021: R$ 5.827,53, referente
aparcela de 23/06/2021 á 15/08/2021, referente ao Contrato nº B96620279-0, com acréscimos legais
e convencionais, despesas de Cartório, registrada sob o nº. 02, na matrícula nº 18.120, L.2 – RG.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário – Cooperativa de Credito de Livre Admissão União Paraná São Paulo
– Sicredi PR/SP – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento
de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço de Registro de Imóveis e
publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de comarca de fácil acesso por 03
(três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº 9.514/97 e do Art. 629 do CN da
Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado
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Cruzeiro do Oeste, 18 de agosto de 2021.
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Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado

Luiz Guilherme Ferreira Pirath
Oficial Designado
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Maria Helena - Paraná
Rua São Martinho, s/n, centro, fone: 44 36621571
casadosconselhos@mariahelena.pr.gov.br
RESOLUÇÃO Nº 010/2021
Aprova a Adesão e Plano de Ação à Deliberação nº 038/2021 / CEDCA PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – de Maria Helena, no uso de suas
atribuições asseguradas pela Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA) e seu Regimento Interno,
- Considerando a Lei Municipal nº 1.601/2018;
- Considerando a Deliberação nº 038/2021 – CEDCA PR, que trata do repasse Fundo a Fundo para Incentivo Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- Considerando a deliberação da plenária do CMDCA em reunião ordinária ocorrida em 20 de agosto de 2021;
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação para deliberação 038/2021 – CEDCA/PR, Incentivo Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, que tem por objetivo o aprimoramento do SCFV para crianças com idade entre 0 e 17
anos.
Art. 2º Aprovar o Termo de Adesão à deliberação 038/2021 – CEDCA/PR, Incentivo Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Maria Helena, 20 de agosto de 2021.
Leandro Alves Monteiro
Presidente do CMDCA

CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Maria Helena - Paraná
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Maria Helena - Paraná
Rua São Martinho, s/n, centro, fone: 44 36621571
casadosconselhos@mariahelena.pr.gov.br
RESOLUÇÃO Nº 011/2021
Aprova a Adesão e Plano de Ação à Deliberação nº 043/2021 / CEDCA PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – de Maria Helena, no uso de suas
atribuições asseguradas pela Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA) e seu Regimento Interno,
- Considerando a Lei Municipal nº 1.601/2018;
- Considerando a Deliberação nº 043/2021 – CEDCA PR, que trata do repasse Fundo a Fundo para Ações para
Crianças e Adolescentes que sofreram impactos em virtude da Pandemia da SARS-COVID 19;
- Considerando a deliberação da plenária do CMDCA em reunião ordinária ocorrida em 20 de agosto de 2021;
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação para deliberação 043/2021 – CEDCA/PR, “Ações para Crianças e Adolescentes que
sofreram impactos em virtude da Pandemia da SARS-COVID 19”, que tem por objetivo o atendimento de Crianças e
Adolescentes que sofreram impactos em virtude da Pandemia de SARS – COVID 19.
Art. 2º Aprovar o Termo de Adesão à deliberação 043/2021 – CEDCA/PR, Ações para Crianças e Adolescentes que
sofreram impactos em virtude da Pandemia da SARS-COVID 19.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Maria Helena, 20 de agosto de 2021.
Leandro Alves Monteiro
Presidente do CMDCA
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TERMO ADITIVO N° 1
Pelo presente InstrUmentá, de um lado como CONTAATANTE,
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DÓ OESTE: ins<:ritono CPF/CNPJ:
a CONTRATADA SENAI • UMUARAMA; pessoa jurfdl"".de
direito privado, Inscrito no CNPJ
037762840009-58,
por seus iepr..senlantás
Justo e acordado o presente' Termo AdiUvo' nas seguintes cláusulas e condições:

no'

cLAUSULA

PRIMEIRA:

DA.V1G!NCIA

O conlrelo terá vigência alé 31/12/2021

SEGUNDA:

DISPOSlçOeS

763818540001-27,
e de outro
legais no final assinados, têm

E. EXecUçAo

Por força do présente Instrumento e de comum ac:ordo entre as partes, altera-se o prazo de lilgênclae
SN_30005813~2020,
pare constar o que segue:

cLAUSULA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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e""çuÇllo'dos

servIÇos'descrltos'na

Primeira

Cláusula

do Contraio

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

GEAAIS

I. Efenos a partir de. 17/11/2020.

li. Permanecendo
testemunhas.

Válidas as demais cláusulas

não lllteradas

pelo presente adnamento,

datam e assinam.em

UMUARAMA,17111/2020

Teslemunhe
Nome:

CPF:

nO

Rua São Martinho, s/n, centro, fone: 44 36621571
casadosconselhos@mariahelena.pr.gov.br
RESOLUÇÃO Nº 012/2021
Aprova Plano de Aplicação para execução de recursos do FIA Municipal.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – de Maria Helena, no uso de suas
atribuições asseguradas pela Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA) e seu Regimento Interno,
- Considerando a Lei Municipal nº 1.601/2018;
- Considerando a deliberação da plenária do CMDCA em reunião ordinária ocorrida em 20 de agosto de 2021;
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano de Aplicação para execução de recursos no valor de até R$4.425,82 a serem utilizados em
Capacitação presencial para os conselheiros tutelares do município de Maria Helena/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Maria Helena, 20 de agosto de 2021.
Leandro Alves Monteiro
Presidente do CMDCA

Testemunha

Nome:
CPF:

duas \lIas de igual teor e.fOrma na presença

de 2 (duas)

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 190/2021.
SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação do funcionário aprovado em Concurso Público para cumprimento de
estágio probatório, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear CARLOS MIGUEL DOS SANTOS, portador do RG: 4.417.946-6 SSP/PR e CPF
618.057.009-44, tendo em vista sua aprovação em Concurso Público para o Cargo de MOTORISTA, C/H 40
horas, devendo o mesmo cumprir Estágio Probatório na respectiva função a partir de 23 de agosto de 2021.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 20 dias do mês de agosto de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal
PORTARIA N° 191/2021
Revoga Portaria nº 099/2021, dando outras providências
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 099/2021 do dia 24 de março de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato pela publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 22 e 23 de Agosto de 2021

CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA
ADVANTAGE
09/10

Prata, completo, R$
30.000,00.
Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

ONIX 17/18

Azul, 36.000Km. R$
57.000,00.
Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

SPIN LTZ

7 lugares, automática
2014, branca R$ 48.000,00
3622-3292 99976-0563

FORD
FORD
ECOSPORT
12/12

Vermelho, completo. R$
38.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

IMPORTAD
IMPORTADOS
OS
CIVIC ELX
18/18

Preto. R$ 105.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

COROLLA XEI
15/15

Prata, R$ 79.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

SONATA 2012

Preto, completo. R$
60.000,00.
Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.

TROCO BMW
2008 130I

Preta. Por terreno R$
63.000,00
Fone: 99856-5632

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
GOL 1.0 10/11

Prata, 04 portas, Ar. R$
20,000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

GOL POWER
1.6 2010

Branco, completo, R$
29.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

RENAULT
RENAULT
SANDERO
STEPWAY
11/12

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

MOTOS
MOTOS
VENDO CG
150 FAN

Completa, 4.100 km
rodados, R$ 8.000,00.
Fone: 99856-5632

CAMINHÕES
CAMINHOES
MERCEDES
BENZ 16 18

Trucado granel, ano 88,
motor novo, branco. R$
120.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Lançamento Especial
Parque Onix! Localização
privilegiada! Próximo
ao shopping Palladium
e ao Supermercado
Atacadão, região nobre
de Umuarama! Serão
construídas 28 residências,
contendo 95m² de área
construída possuindo
excelente padrão de
acabamento, contendo
1 suíte Master com
closet, 2 quartos, sala e
cozinha com pé direito
alto, área de serviço e
garagem para dois carros,
possui amplo terreno a
partir de 203m² de área
total! As casas serão
financiadas em até 90%
pela Caixa Econômica
Federal, com entrada
facilitada e parcelada em
até 24 meses! Valor R$
360.000,00! Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, com
localização privilegiada!
Próximo ao condomínio
Ecoville! Contendo 189,92m²
de área total do terreno,
sendo 100m² de área
construída, composta
por 01 suíte com moveis
planejados, 02 quartos
com moveis planejados,
sala com pé direito duplo,
cozinha planejada,
banheiro social, área
de serviço e 02 vagas de
garagem. Localizadas no
Bairro Jardim Yoshii de
Umuarama-PR. Valor R$
430.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Ótima residência à venda!
Excelente localização,

contendo terreno com
área total de 262,50m² e
dimensões de (7,50x35,00),
sendo 170,00 m² de área
construída, composta por
1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar,
banheiro social, cozinha
planejada, despensa,
área de serviço com
cozinha planejada,
edícula, 1 Quarto ao
lado da edícula, lavado
externo e 2 vagas de
garagem. Além disso,
todos os moveis fixos
permaneceram
na
residência, Localizada na
Rua Jandaia, n° 5569,
Zona III em Umuarama/
PR. Valor R$ 430.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

CARROS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Ótima residência à
venda, com localização
privilegiada, contendo
450m² de área total do
terreno, com dimensões de
(15.00x33.00), composta
por uma suíte com closet,
uma demi- suíte, sala
de TV, sala de estar,
cozinha, banheiro social,
lavanderia, edícula com
churrasqueira, amplo
espaço de lazer com
piscina e 2 vagas de
garagem, totalizando
213,01m² de área
construída. Localizada
na Rua Adolfo Garcia,
n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR.
Valor R$ 780.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ELIAS
CORRETOR
DE IMOVEIS
VENDE

R$ 320.000,00 - Próximo
ao Colégio Pedro II, Av.
Tapuia 6262. Residência
em alvenaria com 149m2.
Sendo 3 quartos, sala,
banheiro social, ampla
cozinha, edícula com
LOTES
churrasqueira,
despensa,
lavanderia
e garagem
RURAIS
para dois veículos.
Terreno 540m2 (10x45m).
Interessados tratar com
Elias Corretor de Imóveis
(44) 99103-2617

ÓTIMA
OPORTUNIDADE
R$ 135.000,00 - Ao lado
do PQ. Exposição no
PQ. Bonfim, Rua Itália
2043, residência em
alvenaria, terreno 360m2
(12x30m) construção

OPCIONAIS

VALOR

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

CRUZE LT TURBO

18/19 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

CRUZE LTZ TURBO

18/18 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 144.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 195.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 195.900,00

HONDA CIVIC EXL

17/17 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX

19/19 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 64.900,00

RANGER LIMITED

20/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 229.900,00

BRANCO COMPLETO

R$ 53.900,00

COMPLETO, AUT

R$ 179.900,00

RENAULT KANGOO EXP. FURGÃO
S10 2.8 LT DIESEL 4X4

Ótima oportunidade,
residência à venda
contendo 254.93m² de
área total do terreno,
sendo (11.00x33.00
31.54),
possuindo
aproximadamente 199m²
de área construída,
composta por 1 suíte
máster, 3 quartos,
sala, copa, cozinha,
2 banheiros sociais,
lavanderia, despensa e
garagem. Localizada na
Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes,
Umuarama-PR. Valor R$
900.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

Excelente residência à
venda, ótima localização,
imóvel de alto padrão,
com acabamentos
únicos e um ótimo bom
gosto. Estão inclusas
portas em madeira
pivotante, pisos de
porcelanato e laminado,
rodapé de madeira e
iluminação em LED.
Um super terreno com
área total de 490,00
m² e dimensões de
(14,00x35,00), contendo
1 suíte, 2 quartos,
sala de estar, sala de
jantar, banheiro social,
cozinha, área gourmet
com churrasqueira, 3
vagas de garagem
e amplo espaço de
lazer com piscina,
totalizado
150m²
de área construída.
Localizada na Rua
Jandaia, n° 4820, Zona
III em Umuarama/PR.
Valor R$ 900.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

COR

.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

ANO

B7

17/18

19/20 BRANCA

Compramos seu CARRO

71m2, sendo: 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro
social, edícula, despensa
e lavanderia. Garagem
para dois veículos. Tratar
com Elias Corretor de
Imóveis (44) 99103-2617

APARTAMEN
TERRRENOS
TOS
ELIAS
CORRETOR
DE IMOVEIS
VENDE

R$ 140.000,00 - Próximo
ao Supermercado Vivian
no Ed. Ouro Verde,
Apto n° 32, Bloco 4,
contendo 3 quartos, sala,
cozinha e banheiro social,
situado no 4° andar, área
construída 59,26m2 e
área total 79,23m2 com
garagem para um veículo.
Interessados tratar com

Elias Corretor de Imóveis
(44) 99103-2617

LOTES
RUR
LOTES
AIS RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada
Jurupoca, próximas a
chácara do Celeiro, saída
para Serra dos Dourados!
Todas as chácaras são
cercadas, possui agua
instalada, escritura
individual, contendo
ótima topografia! São
14 chácaras no total,
a partir de 2,000ha.
Valor A PARTIR de R$
450.000,00. Para mais
informações fale com

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda, contendo
topografia plana, área de

75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e
capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

CHÁCARA
PARA
MORADIA

Procuro

família

pequena, de preferência
aposentados, para
trabalhar e morar em
chácara com casa de
moradia em alvenaria
seminova de 137m2,
poço artesiano que
produz 10.300 litros/
hora e sistema de
irrigação, contendo
21000 m2 de terras
para plantio de horta,
cana,
mandioca
mansa, maracujá,
chuchu, etc. Combinar
pelo telefone (44)
99972-7191

CHÁCARA
VENDO

10 Mil metros², poço
artesiano, casa de madeira.
R$ 300.000,00. Fone:
(44) 9 8409-8580.

VENDO
CHÁCARA

A partir de R$ 50.000,00.
Aceito carro. (44) 9
9856-5632.

VENDO
TERRENO

300 MTS², Jd Xangrilá.
R$ 75.000,00. Fone:
(44) 9 8409-8580

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 22 e 23 de Agosto de 2021

IMERCADO

Zarlenga: Não tenho dúvida nenhuma de
que o Onix voltará a ser carro mais vendido
Por Eduardo Laguna
Ao avaliar que o momento mais crítico da crise de
abastecimento provocada
pela pandemia ficou para
trás, o presidente da General Motors (GM) na América
do Sul, Carlos Zarlenga,
manifestou hoje confiança
de que o Onix - cuja produção foi retomada pela montadora nesta semana, após
cinco meses de paralisação
- voltará a ser o carro mais
vendido do País. “Não tenho
dúvida nenhuma de que o
Onix voltará a ser número
um em vendas”, afirmou o
principal executivo da GM
na região durante participação em congresso virtual
12
da Autodata.

VENDA

Residência
R$ 1.500.000,00
Resid. em alv., Av. Flórida, nº
4505, L. 07, Q. 39, Zona I. Área total de
terreno de 490,00 m² e const. de aprox.
189,50 m². Ótimo ponto comercial

Venda

Residência
R$ 1.200.000,00
Residência em alvenaria, com
área total de terreno de 490m², sendo
14m x 35m, e área construída de aprox.
212,07 m², localizada na Av. São Paulo
nº 5363, Zona II. Contendo: 01 suíte
com hidro e closet, 02 quartos, sala de
jantar, sala de estar, sala de tv, cozinha,
BWC social, lavanderia, dispensa,
churrasqueira, piscina e escritório.

Venda

Residência
R$ 850.000,00
Resid. em Alv., na Av. Duque
de Caxias, nº 4434, Zona Armazém,
com área de terreno de aprox. 402 m² e
construção de aprox. 280 m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, BWC, área de serviços, 02 vagas
de garagem, piscina, edícula com 01
quarto, 01 BWC e 01 escritório. Próx. a
Prefeitura e Centro Cívico

Venda

Residência

R$ 800.000,00

Venda

Embora sem desprezar
os riscos relacionados à
disseminação da variante
delta, que causa paralisação
de fornecedores da Malásia,
com impacto já no Brasil
em fábricas da Toyota e
da Volkswagen, Zarlenga
disse hoje que o objetivo da
GM é retomar os volumes
de produção de antes do
fechamento das linhas.
A fábrica do Onix em
Gravataí (RS), que estava
parada desde março, voltou
a produzir em um turno
na última segunda-feira,
enquanto a unidade de São
Caetano do Sul (SP) tem
retorno previsto para quinta-feira. As linhas do ABC
paulista, onde são montados os modelos Tracker,

Residência
R$ 550.000,00
Residência em alvenaria, no
lote 12-B, da quadra nº 31, localizada
na Rua Ceará, nº 5361, Zona II, com
área total de terreno de 245,00 m², e
área construída de aproximadamente
128,87 m², sendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, B.W.C social e garagem.

Venda

Residência
R$ 470.000,00
Venda
Alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem.
Residência
R$ 380.000,00
Venda
Resid. em alv., área total de
terreno de aprox. 291,69 m² e área
construída de aprox. 100 m², localizada
na Av. Duque de Caxias, 5131, Zona IV,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Próx. ao SESC.
Residência

R$ 280.000,00

Venda

Residência em alvenaria,
com área total de 161,59 m² e área
construída de aproximadamente
97,75m², localizada na Rua Otavio
Barbosa da Silva, nº 1975. Contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviço e garagem.

R$ 750.000,00

Venda

Residência em alvenaria,
no lote 04, da quadra nº 72, localizada
na Rua Perobal, nº 4328, Zona I, nesta
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, com área total de terreno
de 425,00 m², e área construída de
aproximadamente 191,59 m², sendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
01 B.W.C social, área de serviços e
garagem.

Residência

R$ 650.000,00

Venda

R$ 700.000,00

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

Sobrado

R$ 600.000,00

Venda

Sobrado em alv., na Av. das
Indústrias, nº 2804, Zona VII, com área
total de terreno de aprox. 184,00 m²
e área const. de aprox. 216,00 m²,
01 suíte com closet, 02 quartos com
armários planejados, coz. com móveis
planejado, 01 lavabo, 02 banheiro
sociais, sala, sala de TV, sótão, área
gourmet com pia e churrasqueira,
lavanderia fechada e garagem.

Sobrado

R$ 420.000,00

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

R$ 240.000,00

Venda

Residência

Sobrado
Venda

Venda

Residência

Resid. em alv., área total de terreno
de 225 m², sendo 7,50 m x 30,00 m e
área const. de aprox. 185,00 m², Rua
José Tertuliano Teixeira Morais, nº
2570, Pq. Cidade Jardim, sendo 01
suíte com sacada, 02 demi-suítes, sala
de TV, coz. e sala de jantar anexo em
espaço gourmet com churrasqueira,
lavanderia e garagem para 02 carros.
Contem móveis planejados em todos
os cômodos.

Spin e Onix Joy, pararam
completamente em 21 de
junho também por falta de
componentes e adaptação
da fábrica à produção da
nova geração da picape
Montana.
Zarlenga concorda que
o abastecimento de chips
- hoje maior responsável
pelas paradas de montadoras - só estará normalizado
em meados do ano que
vem, mas acredita que até
dezembro a situação estará
melhor do que a atual. “Sou
cautelosamente otimista,
acredito que a maior parte é hoje melhor do que um
do problema ficou mais ano atrás.
para trás do que está para
O presidente da GM na
frente”, disse, acrescen- América do Sul considerou
tando que o quadro de en- ainda durante o congresso
imobiliarioparana
.com.br de comfrentamento
da pandemia que a produção

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

Residência
R$ 180.000,00
Venda
Resid. em alv. Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Pq. Bandeirantes.
Área de total de 252m² e área const. de
53,12m², 2 quartos, sala, coz., bwc, área
de serviço externa.

Apartamento

R$ 1.300.000,00

Venda

Ed. San Pietro, 4º andar,
com área total de aprox. 334,48 m² e
área privativa de 223,70 m², Rua Dr.
Camargo, 5160, Zona III, contendo 03
suítes, sala de jantar/estar, cozinha,
BWC social, área de serviços, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem. Ótima Localização.

Residência

R$ 175.000,00

terreno de aprox. 126m², e área de
construção de aprox. 60m², 03 quartos,
sala, coz., bwc e garagem descoberta,
Rua Palmira Delmonico, lote nº 14C, no Condomínio Residencial Belo
Monte, nesta cidade de Umuarama.

Residência
R$ 140.000,00
Venda02 Residências em alv., Rua Santa
Madalena, 4933, Pq. San Marino, área
total de 278,20m², e área const. de
aprox. 114,50m², sendo resid. da frente:
02 quartos, sala, coz., 01 B.W.C social,
área de serviços e garagem. Resid. dos
fundos: 02 quartos, sala, coz., 01 B.W.C
social, área de serviços e garagem.
Sobrado
Venda

R$ 390.000,00

Ed. Liberty, apto 1103 – com
área total de aprox. 125,00 m² e área
privativa de aprox. 67,61m², Rua Dr.
Rui Ferraz de Carvalho, nº 4140, Zona
I, 01 suíte, 01 quarto, BWC social, coz.,
área de serviços e 01 vaga de garagem.
Próx. a Prefeitura.

Apartamento

Ed. Burle Marx, apto 1001,
com área total de aprox. 136,88 m²,
e área privativa de aprox. 74,71 m²,
Av. Paraná, nº 5636, Zona II, 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, BWC social,
lavanderia e 01 vaga de garagem.
R$ 350.000,00

Venda

Edifício Ipê, apto. nº 403,
com área total de aproximadamente
104,05 m² e área útil de aprox. 65,40
m², Localizado na Rua Dr. Camargo nº
5360, Zona II, CEP sob nº 87501-378,
nesta cidade de Umuarama, Estado do
Paraná. Contendo 01 suíte, 01 quarto,
sala, cozinha planejada e uma vaga de
garagem nº 20.

Apartamento

Residência

Comercial
Locação

R$ 380.000,00

Venda

Apartamento

R$ 1.350,00
Resid. em alv., com
área total de aprox. 159,50 m² e aprox.
106,00 m² de área const. Localizada
na Rua José Dias Lopes, nº 4699, Zona
III. Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala
de TV, sala de jantar, cozinha com
móveis planejados, área de serviços,
despensa e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

R$ 200.000,00

Venda

Ed. Queluz, apto nº 204 do
Bloco B, com área total de aprox. 83,52
m² e área privativa de aprox. 61,27 m²,
localizado na Av. Portugal, nº 4877,
Zona I-A. Sendo: 03 quartos, BWC
social, sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviços e garagem.

Terreno

R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial com área
total de 1.228 m² (24x51), em frente ao
Pronto Atendimento.

Apartamento
R$ 1.200.000,00
Ed. Orion, apto 1504, vista da
sacada para a Praça Miguel Rossafa,
área total de aprox. 300 m² e área
privativa de 180 m², Av. Maringá, 5516,
Zona III, 03 suítes, sala de jantar, sala de
estar, coz., BWC social, área de serviços
com 01 BWC, varanda gourmet com
churrasqueira, 03 vagas de garagem e
01 dispensa na garagem.

R$ 900,00
Residência em madeira,
localizada na Rua Minas Gerais, nº
4850, Zona II. Contendo 03 quartos,
sala ampla, cozinha, BWC social, área
de serviços com BWC, garagem e
quintal amplo. Aluguel + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.300,00

Terreno

R$ 1.000.000,00

Lote de terra nº 33 da quadra nº
66, com área total de 543,70 m², sendo
15 m x 36,25 m, localizado na Av. Rio
Branco. Próximo ao antigo Pronto
Atendimento Municipal.

Terreno

R$ 975.000,00

Venda

R$ 550.000,00
Venda
Ed. Aston Park, apto
33, com área total de aprox. 151,19
m², e área privativa de aprox. 103,10
m², localizado na Rua Japurá, nº 3601,
Zona I, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, 01 BWC social, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem sob nº 41 e 42.
Apartamento

R$ 780.000,00

ZONA II

Sobrado Residencial, com área de terreno de aproximadamente 245,00 m² e área
construída de aproximadamente 207,00 m², localizado na Rua Ceará, nº 5508, Zona
II. Contendo 01 suíte máster, 03 quartos, BWC social, sala, cozinha, lavabo, edícula
com churrasqueira e BWC, despensa, área de serviços e garagem.

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

Terreno

Sobrado res., com área
total de 117,84 m² e área construída
de aprox. 144,26 m², localizado na
Rua Floraí, nº 1179, Jardim Paraíso
(Próximo a Pastelaria do Milani),
contendo 01 suíte com sacada, 01
quarto com sacada, 01 quarto, sala,
cozinha, BWC social, lavabo, área
de serviços, despensa, edícula com
churrasqueira e garagem. ALUGUEL
+ COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.

Apartamento

R$ 1.500,00

Locação

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

Lote de terras nº 27, da quadra
nº 07, com área total de 180,46 m²,
sendo 7,00 de frente e 25,78 m de
fundos. Localizado na Rua José Grandi
Russi, s/nº, no Loteamento Jardim
Caravelle.

R$ 1.500,00
Apto. sobreloja nº 02,
localizado na Rua Doutor Camargo,
nº 5306, Zona III, sobre a Auto Escola
Astra, contendo 2 quartos, sacada,
sala, BWC social, cozinha, área de
serviço e lavanderia coberta e 02
vagas de garagem. (Aluguel + Seguro
Anual + Coleta de Lixo).

Apartamento

Apartamento

R$ 700,00

Locação

Ed. Saint Germain, apto 204,
área total de aprox. 90,49 m², área priv.
de aprox. 48,19 m², Av. Maringá, nº
5353, Zona III, 02 qtos., 01 BWC social,
sala, coz., área de serviços, sacada e 01
vaga de garagem. Aluguel + Cond. +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 12.000,00

locação

ATENÇÃO

Quer comprar ou alugar imóvel em
Balneário Camboriú-SC ?
Entre em contato conosco: Solicite uma visita.
Mais informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102

R$ 7.000,00

Locação

Salão comercial na
Av. Ipiranga, 3941 – Zona V. 03 salas, 2
banheiros, cozinha com churrasqueira
e mezanino. Aprox. 590m². Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.
R$ 6.000,00
Salão Com. c/ 8 salas na
Av. Flórida, esq. c/ a Rua Min. O. Salazar,
ponto com. para clínica ou escritório.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

Salão comercial, com aprox.
650 m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4293, Zona VI em
Umuarama/PR, sendo no térreo um
salão grande, banheiro masculino e
feminino, cozinha e churrasqueira e no
piso superior salão e banheiro. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

Sala comercial, com aprox.
650 m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4293, Zona VI. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 4.500,00

Salão Comercial, com área
total de aproximadamente 286,00 m²,
no lote 30, quadra 05, localizado na Av.
José Inácio da Paixão, nº 2843, Parque
Interlagos, contendo 02 BWC, cozinha,
mezanino e escritório. ALUGUEL +
COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área aprox. de
400m². Contém: recepção, 02 salas, 2
bwc e cozinha. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 3.700,00
Salão Comercial, com área
total de aproximadamente 286,00 m²,
no lote 30, quadra 05, localizado na Av.
José Inácio da Paixão, nº 2833, Parque
Interlagos, contendo 02 BWC, cozinha,
mezanino e escritório. ALUGUEL +
COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.

Comercial
Locação

R$ 2.000,00
Sala Comercial - Ed. Ravel
Tower, 1° Andar, Última Sala. Sala No
31, com aprox. 131 m². Av. Maringá.
Sala Contem Recepção e 3 Salas, uma
das salas tem uma cozinha. Aluguel
+ Cond.omínio + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

Locação

Residência
Resid. em alv., área total de terreno de
aprox. 175 m² e área const. de aprox.
129 m², Rua Olimpio Spina, s/ nº,
Parque Interlagos. 01 suíte com closet,
02 quartos, sala, coz., BWC social, área
de serviços, área gourmet e garagem.
Próx. ao Shopping Palladium e Cond.
Euro Park*

Comercial

Comercial

LOCAÇÃO

R$ 3.000,00
Resid. em alv., com área
terreno de aprox. 543,70 m² e área
const. de aprox. 118,75 m², na Av. Rio
Branco, nº 4346, Zona I, contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha,
BWC social, área de serviços, edícula e
garagem. Em Frente ao antigo Pronto
Atendimento Aluguel + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.

Salão Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do Japão, 09
salas, sendo algumas c/ bwc, refeitório
e pia. Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

Locação

R$ 85.000,00

Venda

R$ 8.000,00

Locação

Venda

Venda

tuou que a imunização na
Malásia conta com a participação do setor privado para
evoluir mais rápido. Por lá,
as empresas foram autoriza16 à 31 / Agosto de 2021
das a vacinar funcionários.

Locação

Locação

Venda
Venda Resid. em alv. com área total de

Apartamento
Venda

ponentes na Malásia deve
acontecer rapidamente,
dado que o governo local vai
relaxar o lockdown assim
que terminar de imunizar
a população. Zarlenga pon-

Locação

R$ 1.900,00
Sala Comercial com área
total de aprox. 140,00 m², localizada
na Av. Celso Garcia Cid, nº 3486, Zona
I-A. Contendo salão, banheiro e sótão.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

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

Locação

