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COVID/UMUARAMA

Aperto da fiscalização reduz as
aglomerações, mas covid aumenta
As equipes da fiscalização covid
saíram às ruas desde quintafeira à noite, em Umuarama, e
os números das autuações e
orientações caíram porque as
aglomerações flagradas foram
menores em relações às operações das semanas anteriores.
Até mesmo na avenida Maringá,
onde o problema sempre foi mais
crítico, o número de jovens e adolescentes nas vias públicas era
menor. O problema é que mesmo
com a redução na aglomeração
noturna, os casos positivos de
covid 19 não param de crescer
em Umuarama e as enfermarias
e UTIs destinadas à doença estão
todas lotadas Página A6
LAZER E ESPORTES

Obra no Sonho
Meu entra na fase
de acabamento
Página A3

Fiscalização mantém as abordagens em Umuarama, mas o número de infrações tem sido menor nos últimos dias

CARINHOS

SAÚDE

Grávidas
vacinadas
imunizam
os bebês?
Página B3

Até os abraços
passaram a ser
virtuais com a covid

Conﬁra na página b1

Página A7

O abraço pode acolher várias emoções, como
tristeza e medo. Pode dar limites à raiva; pode
ampliar as sensações prazerosas, amorosas, de
todo tipo de amor vivido, como amor filial, fraterno, entre casais e até com animais. Mas com
a pandemia do coronavírus tudo mudou e agora
só abraço virtual. Por enquanto. Veja como isso
interfere no nosso dia a dia.

FEIRA DO PRODUTOR EM LOVAT -

A partir do próximo sábado o distrito
de Lovat vai contar com a sua feira do produtor, entre 15 e 20 horas. Evento próximo da
igreja também vai atrair os ciclistas de Umuarama que sempre pedalam até lá. Página A3
Hoje: 14 Páginas

Fechamento: 15:40h

Atendimento: 44-3621-2500

-

LANÇAMENTO NA AMENORTE - O presidente da Amenorte e prefeito de
Tapejara, Rodrigo Pezão, recebeu o secretário estadual do Planejamento, Valdemar Jorge
para o lançamento do programa Paraná Produtivo na região de Cianorte. Página A5
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Coluna Ilustradas
Número de infectados pela
covid-19 no mundo chega
a 166,1 milhões
O número de pessoas infectadas pelo coronavírus
no mundo chegou a 166,197 milhões de pessoas, com
3,444 milhões de mortes, segundo levantamento feito
pela universidade norte-americana de Johns Hopkins.
Já o número de doses das vacinas contra a Covid-19
administradas no mundo já chega a 1,608 bilhão. O país
com maior número de casos continua a ser os Estados
Unidos, que somam 33,085 milhões de casos e 589,224
mil mortes. O país também lidera o ranking da vacinação,
com 281,162 milhões de doses aplicadas. Em segundo
lugar vem a Índia, com 26,289 milhões de casos reportados e 295,525 mil mortes pela doença. No país já foram
aplicadas 190,233 milhões de doses de imunizante. O
Brasil está em terceiro lugar em número de infectados
pela Covid-19, com 15,970 milhões de casos e 446,309
mil mortes. Em relação à vacina, foram aplicadas 62,122
milhões de doses.

Delatores do ataque
hacker à Lava Jato
depõem à Justiça Federal
Investigados sob suspeita de participação no ataque
hacker a celulares de autoridades, incluindo procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato, Gustavo
Elias Santos e Luiz Henrique Molição prestaram novos
depoimentos nesta sexta-feira, 21, nas investigações da
Operação Spoofing, que apura o crime cibernético. Eles
foram ouvidos por videoconferência pelo juiz Ricardo
Leite, da 10.ª Vara Federal de Brasília. Ambos chegaram a
ser presos durante as investigações, mas foram liberados
após a homologação de acordos de colaboração com a
Justiça Federal. Enquanto Santos nega ter participado das
invasões dos celulares, Molição se comprometeu a trazer
revelações sobre o hackeamento das autoridades por meio
das contas do aplicativo de comunicação Telegram.

Puxadas pelo minério,
exportações para a China
crescem 36% até abril
O aumento dos preços internacionais da soja e, principalmente, do minério de ferro, combinado com uma
retomada da economia mundial, fez as exportações brasileiras para a China dispararem ainda mais e atingirem
o maior nível da história para os meses de janeiro a abril.
Nos primeiros quatro meses do ano, o País já exportou
o equivalente a US$ 27,63 bilhões para os chineses, o
maior valor na série histórica para o mesmo período. O
número representa um aumento de 36% em relação ao
mesmo período do ano passado. Com o crescimento,
o Brasil aprofunda mais sua dependência do mercado
chinês. O país asiático é hoje o destino de 34% dos produtos brasileiros, nível mais alto da história e mais que o
triplo das vendas para os EUA (10%), o segundo maior
importador. No ano de 2001, que marcou a entrada da
China na Organização Mundial do Comércio, 24% das
exportações brasileiras tinham como destino os EUA e
apenas 2%, a China.

CPI DA COVID

Relatório deve apontar erros do
governo federal no combate à covid 19
Brasília (AE) - A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Covid deve apresentar nas
próximas semanas a primeira versão do relatório
que trará as principais conclusões do colegiado. O
senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do
grupo, a quem cabe redigir o documento, afirmou
que já existem provas da responsabilidade do governo federal em episódios que considera falhas
no enfrentamento da pandemia no País, como no
atraso para aquisição de vacinas e na crise de falta
de oxigênio no Amazonas.
Desde sua instalação, no dia 29 de abril, a CPI já
ouviu sete depoimentos, incluindo todos os quatro
titulares do Ministério da Saúde desde que a pandemia foi decretada, em março passado. A comissão
também já havia recebido até ontem mais de 300
documentos com informações de órgãos como o
Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da
União, governos estaduais, além do próprio governo
federal.
“Tem coisa comprovada, de que o governo não
queria comprar vacina nenhuma, que defendia
imunização de rebanho, por isso os estímulos à
aglomeração e ao não uso de máscara. Tratativas
nesta direção (de atrasar compra de vacinas) com
a Pfizer, com a Coronavac, com a Índia, isso tudo
está provado”, afirmou o emedebista .
A dúvida de Renan é se o relatório que ele vai
redigir sobre os primeiros 30 dias de trabalho será
um resumo ou também incluirá suas conclusões. O
relator disse que vai conversar na quarta-feira com
os demais integrantes do colegiado para decidir
qual será o formato do texto. A partir deste primeiro documento, o próximo passo do grupo será
tentar quantificar quantas mortes poderiam ser
evitadas e quantas foram causadas pelas ações, ou
a falta delas, do presidente Jair Bolsonaro. “Vamos
ouvir a academia, a ciência e receber os estudos
das mortes evitáveis”, afirmou o emedebista.
O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM),
defende um relatório apenas de resumo. A estratégia de antecipar algumas conclusões da CPI
desagrada também ao senador Humberto Costa
(PE), representante do PT na comissão. “Fazer
uma coisa antes de terminar a investigação vai abrir
uma polêmica terrível antes de ter todos os dados,
tudo efetivamente. No meio do relatório, se tiver
qualquer imprecisão, esse relatório vai ser objeto
de verdadeiro espancamento”, argumentou Costa.

Para senador Rogério Carvalho (PT-SE), porém,
os depoimentos até agora da CPI apontam para o
que chama de uma série de “crimes sanitários”
praticados por autoridades que deveriam conter
a pandemia no País. Para Carvalho, o procuradorgeral da República, Augusto Aras, terá de agir após
o relatório final. “Com uma investigação bem feita,
um relatório sem vícios, e isso encaminhado à PGR,
não tenho dúvida de que o procurador vai agir”,
afirmou o petista, que é suplente na comissão.

Palanque
O senador governista Marcos do Val (Podemos
-ES), também suplente do colegiado, criticou o
bloco que hoje domina a CPI, formado pelo chamado G7 - grupo de sete parlamentares que se dizem
independentes ou fazem oposição a Bolsonaro.
De acordo com ele, a ideia de fazer um relatório
preliminar serve apenas como “palanque” para
estes políticos.
Interesses eleitorais de integrantes da CPI também é o argumento que o senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ), filho do presidente, tem usado
para desacreditar os trabalhos da comissão Embora
não faça parte do colegiado, Flávio tem participado
da sessões e protagonizado discussões com Renan.
“A população está olhando a CPI e enxergando
muito mais uma tentativa de, alguns senadores
apenas, anteciparem as eleições de 2022”, afirmou
Flávio ao fim da sessão de anteontem, quando o
ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello prestou
depoimento.

‘Negacionismo’
Segundo Renan, outro ponto que constará em
seu relatório preliminar será alegações falsas e contradições do ex-secretário de Comunicação Fabio
Wajngarten e de Pazuello em seus depoimentos.
9 O depoimento de Wajngarten já foi remetido
para o Ministério Público do Distrito Federal sob o
argumento de que mentiu sob juramento de dizer
a verdade, o que é crime previsto no Código Penal.
Um requerimento do PT também pede que o MPDF analise e tome as providências em relação ao
que falou Pazuello. A solicitação ainda precisa ser
votada, o que deve acontecer na quarta-feira.

Charge

Para especialista, consumidor
vai buscar ‘melhor oferta’
Michel Alcoforado, sócio-fundador da empresa de
pesquisas Consumoteca, afirma que o resultado dessa
disputa pelo consumidor não terá necessariamente um
único vencedor. Antes, diz ele, havia a busca pela chamada principalidade, ou seja, bancos e fintechs queriam
ser o veículo financeiro mais importante para o cliente.
Porém, a tendência é de maior pulverização no uso dos
serviços. “A facilidade faz com que as pessoas estejam em
vários lugares para acessar quem tem a melhor oferta em
cada serviço ou produto.” “Nosso posicionamento sempre
foi de transparência e para fornecer um atendimento humanizado para que nossos clientes tenham em mente que
estaremos aqui para qualquer situação, seja uma dúvida,
um elogio ou uma reclamação”, diz Cristina Junqueira,
cofundadora do Nubank. Já o C6 Bank quer ser uma
marca de estilo de vida “moderna e descolada”, segundo
a chefe da área de marketing, Alexandra Paim “O nome
C6 Bank foi inspirado no número atômico do carbono,
uma substância versátil e que é essencial para a vida”,
diz ela. “Queremos estar na vida das pessoas assim, de
forma natural.” Para Leandro Claro, sócio do BTG Pactual
e chefe de marketing do varejo digital, o maior índice de
sucesso é estar presente na vida do cliente, “antecipando
necessidades e trazendo a resposta antes mesmo que
ele faça a pergunta”. O esforço para divulgar marca e
serviços tem se repetido nas redes sociais. Embora uma
piada corrente seja a de que “o estagiário” é quem cuida
dos perfis corporativos, há muito trabalho por trás deles.
No Nubank, por exemplo, há 30 profissionais dedicados
a essas interações. “A estratégia envolve equilibrar o que
a marca precisa comunicar com o que a audiência fala”,
diz Cristina.
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A imoralidade na sociedade brasileira
é um problema somente da política?
• Helton Kramer Luﬆoza

Direito
em
Debate

Se tornou corriqueiro ao abrirmos o jornal ou ligarmos a TV nos depararmos com um novo escândalo de
desvio de verbas públicas ou denúncia de desvios éticos
no âmbito do serviço público. Atualmente a sociedade
vive em um período em que as referências de se avaliar
e julgar condutas humanas parece estar enfraquecidas
diante de tantos problemas sociais. A ganância econômica tem causado mudanças significativas nos modos
de se avaliar condutas dentro da sociedade, onde, em
muitos casos, as pessoas estão aceitando a impunidade
e a corrupção como algo “normal”.
E quanto ao exercício das atividades públicas tem-se
detectado a dificuldade em se implantar uma conduta
ética de forma a valorizar as boas gestões dos bens
públicos. E o que se testemunha é o esvaziamento de
instituições que não conseguem mais corresponder
aquele fim para o qual foram criadas, qual seja: o
interesse público.
A partir da obra “O príncipe” de Nicolau Maquiavel,
considerada o manual do poder, pode-se identificar
mudanças no modo de se analisar as atuações estatais
sob um prisma finalístico e não procedimental, assim
surgiu a frase: “os fins justificam os meios”. Apesar de
críticas, as ideias de Maquiavel parecem ter sido ainda
mais deturpadas na realidade política brasileira.
Mas será que o problema está somente na política?
Será que o indivíduo, ao ingressar no setor público, é
contaminado pela imoralidade?
Erramos duplamente ao não aceitar a nossa culpa,
no semáforo vermelho ignorado, no ato de estacionar
em vagas privativas para idosos, na corrupção na blitz
da polícia. Obedecer as regras e defender o Estado
de Direito se tornou um negócio chato. Em vários
momentos encontro pessoas defendendo o retorno da
ditadura militar como a solução de todos os problemas,

utilizando a famosa frase: “naquele tempo isso não
acontecia”.
A discussão do “Direito” se transformou em questão
de opinião, com um grau elevado de “emotivação” de
argumentos não racionais. Não se critica o aspecto da
democratização das discussões jurídicas, mas sim a
inversão dos valores conquistados pela democratização
do país. Tudo isso, pode ser resultado da fraqueza
institucional aliada à nossa memória fraca sobre a
história do Brasil.
Não é novidade o fato do ser humano ser, por
natureza, egoísta. Mas o pior é observar instituições
públicas perdidas no meio do caos, fazendo parte de
escândalos e polêmicas que imaginamos já ter superado. A realidade demonstra que ainda temos muito o
que apreender, uma vez que ainda paira o perigo de
voltar ao um período relatado por Hobbes, de guerra
contínua, onde há “um constante temor e perigo (…), a
vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida
e curta”.
Estamos passando por um período estranho na
sociedade brasileira, em que parece que perdemos
referenciais éticos e valores essenciais de respeito
ao próximo, em respeitar as regras de civilidade e
convivência social.
As regras sociais não devem ser interpretadas como
letra morta na Constituição Federal, mas sim, devem
ser fortalecidas dia a dia na convivência social, desde
a educação dos filhos até em gestão de empresas e
órgãos públicos.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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Liminar impede Câmara de votar pedido
de afastamento cautelar de Pozzobom
Umuarama - Uma medida liminar concedida no
fim da tarde de sexta-feira (21) pelo juiz Marcelo
Pimentel Bertasso da 2ª
Vara da Fazenda Pública de
Umuarama, impede que a
Câmara de Vereadores vote
sobre o pedido de afastamento cautelar do cargo
do prefeito Celso Luiz Pozzobom, que estava previsto
para ser lido e apreciado na
próxima sessão, que ocorre
nesta segunda-feira (24).
A decisão, que é provisória, foi deferida no
âmbito de um mandado de
segurança impetrado pelos
advogados do Pozzobom
contra o presidente da Câmara, Fernando Galmassi.
O pedido de afastamento que seria apreciado pelo
Legislativo foi apresentado
por um grupo de 10 pessoas
e é baseado na Operação
Metástase, deflagrada pelo

Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate ao
Crime Organizado) de Cascavel e Gepatria (Grupos
Especializados na Proteção
do Patrimônio Público e no
Combate à Improbidade
Administrativa) de Umuarama, braços especializados do Ministério Público,
que apura o suposto desvio
de R$ 19 milhões da saúde no Município. A ação
investigativa do MP ainda
está em andamento e corre
sobre segredo de justiça.
Segundo consta na decisão, “A liminar deve ser
restrita ao impedimento de
se votar o afastamento cautelar do impetrante e não
obstará, obviamente, que a
Câmara de Vereadores delibere sobre outras medidas
relacionadas à apuração
dos fatos descritos na inicial, inclusive no que diz
respeito à instauração de

comissões para processamento ou investigação do
ocorrido.
Na prática a medida
liminar determina que
eventual afastamento seja
precedido do respeito a
todo um processo legal,
garantindo o direito da
ampla defesa. Não impede
em nenhum momento
que os vereadores possam
exercer a sua atividade de
fiscalizar ou mesmo de
instaurar qualquer investigação para apurar fatos.
Apenas que não podem
deliberar a ‘toque de caixa’ sobre um afastamento
imediato do prefeito sem
ouvir e dar a chance a todas
as partes envolvidas de se
manifestar.
A decisão do magistrado
está baseada em julgamentos de tribunais superiores,
inclusive a uma súmula
vinculante do Supremo

Produtores de Lovat terão
feirinha aos sábados para
atender moradores e ciclistas

A feirinha terá produtos de artesanato, frutas, legumes e verduras cultivados no diﬆrito

Umuarama - O distrito de Lovat, distante 10 quilômetros de
Umuarama, vai ganhar
uma feira semanal de
produtores rurais, que
será iniciada no próximo
dia 29. Nesta semana, o
prefeito Celso Pozzobom
e o diretor de Articulação
e Mobilização da Comunidade, Amós Westphal,
visitaram o distrito e
acertaram os últimos detalhes com agricultores e
lideranças locais. A feira
ocupará a Praça Curitiba, na Avenida Paraná,
e deve funcionar das 15h
às 20h.
A organização da feira
teve também a participação do secretário
municipal de Esporte e
Lazer (Smel), Jeferson
Ferreira, por conta do
público-alvo da iniciativa. Além de atender
à comunidade local, a
clientela também será
formada por ciclistas que
percorrem a chamada
Estrada Velha de Lovat
(Estrada Pioneiro) praticamente todos os dias
da semana, com maior
frequência aos sábados
e domingos.
A feirinha terá produtos de artesanato, frutas, legumes e verduras
cultivados no distrito,
que é grande produtor
de morangos, além de
sucos, doces e salgados,
entre outros atrativos.
“Esse é um pedido da
comunidade que o pre-

feito Celso Pozzobom
nos autorizou a articular.
A ideia é criar um canal
de comercialização para
os moradores envolvidos
com a produção rural,
estimulado pela visitação
dos ciclistas de Umuarama, que diariamente
fazem do distrito ponto
de retorno para pedaladas”, disse o diretor.
No final da tarde de
quarta-feira, 19, na visita
ao distrito, Amós e o prefeito Celso Pozzobom notaram mais de 50 ciclistas
passando por Lovat. Eles
percorrem pouco mais de
18 km (ida e volta) entre
o trevo saída para Maria
Helena (rodovia PR-482)
e a Praça Curitiba, pela
Estrada Pioneiro. “Inclusive a Prefeitura pavimentou um bom trecho
da estrada para dar mais
segurança e conforto aos
ciclistas, além de atender
propriedades rurais e
empreendimentos estabelecidos na localidade”,
lembrou o prefeito Celso
Pozzobom.
Nesse ponto entra a
importância da parceria com a Secretaria de
Esporte e Lazer. “Temos
dezenas, praticamente
centenas de umuaramenses que circulam
de bicicleta entre a cidade e o distrito e que
podem, sim, aproveitar
para adquirir e consumir
produtos oferecidos na
feirinha de Lovat, como
morango e outras frutas,

salgadinhos fritos, bolachas, etc.”, acrescentou
o secretário Jefinho.
Com apoio da administração municipal, a
feirinha de Lovat terá
pelo menos três impactos
positivos: um novo canal
de comercialização para
a produção local, beneficiando os agricultores; a
divulgação dos produtos
típicos; e o atendimento
aos ciclistas, estimulando os passeios, a saúde e
o turismo rural.
“Com essa parceria,
ajudamos a combater o
sedentarismo e a despertar nas pessoas o gosto
pela prática da atividade
física, sem contar que
teremos a presença de
pessoas de bem da praça
de Lovat. E quem for
de ‘reza’, poderá fazer
suas orações antes de
seguir para a prática
esportiva, pois a feirinha
funcionará na frente de
uma igreja no entorno
da praça”, lembrou o
secretário de Esporte e
Lazer. Outras melhorias
no médio prazo seriam
a implantação de uma
ciclovia, pensando na
segurança dos ciclistas, a
valorização do que Lovat
produz e tem de bom, fomento à economia local
e a implementação de
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento
econômico e social da
comunidade. A ideia tem
total apoio do prefeito
Celso Pozzobom.

Tribunal Federal (STF).
Pozzobom
Em nota emitida na
manhã deste sábado (21),
o prefeito Celso Pozzobom
afirmou que “Não estamos
nos manifestando contra
o mérito, aliás não me
oponho a qualquer investigação. Só não podemos
aceitar a votação de um
pedido ilegal, uma vez que
não há previsão na legislação, municipal e federal,
de afastamento cautelar
do prefeito pela Câmara de
Vereadores”, finalizou.
Câmara
Em nota emitida no fim
da manhã de sábado pela
Câmara de Vereadores, é
informado que a presidência e nem o procurador
jurídico da Casa foram citados sobre a decisão, mas
que na segunda-feira (24)

pela manhã o presidente
Fernando Galmassi irá se
reunir com o corpo jurídico
e que a Câmara irá recorrer
da decisão.
Salientou ainda que na
sexta-feira (21) foi homologada a composição da
Comissão Processante de
Inquérito (CPI) instaurada
para apurar as denúncias
constantes da Operação
Metástase.
Segue abaixo a íntegra
da nota:
“A Procuradoria Jurídica
da Câmara ou o Gabinete
da Presidência na Pessoa
do Presidente Fernando
ainda não recebeu a citação
da decisão noticiada. Deste
modo, na primeira hora de
segunda feira o Presidente
estará reunido com o corpo
jurídico da Câmara, para
providências.
De qualquer maneira só
poderá tomar algum posi-

cionamento após a citação
formal. O que é possível
adiantar que a Presidência
possivelmente irá recorrer
da decisão.
Para segunda-feira,
(por conta do prazo exíguo) tudo indica que será
cumprida a determinação
judicial, e caso durante a
semana ou nos próximos
dias houver alteração da
decisão, será cumprida ir
à risca a Legislação Vigente
em nosso País.
Reitera-se que na sexta
feira foi homologada a composição da CPI. Portanto a
Câmara tem se mobilizado
no sentido de esclarecer o
ocorrido na operação deflagrada chamada Metástase
seja através da denúncia
apresentada pelos cidadãos
umuaramenses, ou seja,
através da CPI, que na
próxima semana terá sua
primeira reunião”.

Ações e metas do plano municipal
dos direitos do idoso envolvem
várias secretarias em Umuarama

Integrantes da comissão reunidos na semana que passou em Umuarama

Umuarama - Em reunião na manhã desta
sexta-feira, 21, na sede
da Secretaria Executiva
dos Conselhos, a comissão
de políticas sociais e de
acompanhamento e monitoramento das propostas
aprovadas na 3ª Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa apresentou
a secretários municipais e
representantes das secretarias o Plano Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa
2021-2024.
Conforme explanação,
há metas transversais a
serem cumpridas dentro do
quadriênio, com ações nas
áreas de assistência social,
saúde, educação, esporte
e lazer, habitação, cultura, indústria e comércio,
transportes, controle social
e direitos do idoso. O plano
dos direitos da pessoa idosa
de Umuarama diagnostica
a situação demográfica e
define objetivos, eixos e
diretrizes a serem implantados durante sua vigência.
A finalidade do plano
é assegurar a cidadania
e a participação plena do
idoso na sociedade, a partir
das demandas existentes
no município, levanta-

das através de pesquisa
documental, reuniões e
análise do relatório final
da conferência municipal.
Débora Cristina da Mata,
Isabela Gomes Simões e
Anne Tatila Borges foram
os membros da comissão
de políticas sociais que
apresentaram o plano aos
representantes das secretarias.
Estiveram presentes
Edson Ortiz (Diretoria de
Habitação), Elisângela
Alves dos Reis e Gisele
Gasparetto (Secretaria de
Educação), Izamara Amado de Moura (Secretaria
de Assistência Social),
Lucas Heitor de Almeida
Papa (Atenção Primária
da Secretaria de Saúde),
Valdecir Capelli (Secretaria
de Defesa Social), Marcos
Vinícius Zimiani Moya
(Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo), Jeferson Ferreira (Secretaria
de Esporte e Lazer) e Fernanda Periard Mantovani
(Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente).
As metas que dependem
do trabalho conjunto das
secretarias buscam manter,
ampliar e qualificar projetos
para o público idoso – como

o Vida Ativa melhor Idade
– em bairros e distritos
ainda não contemplados,
ampliando a divulgação
dos serviços prestados para
maior conhecimento da
comunidade.
Foram discutidas ações
de todas as políticas públicas para efetivação da
garantia dos direitos das
pessoas idosas no município de Umuarama, bem
como estratégias para que
aconteça essa aproximação
entre os gestores e representantes das políticas do
município junto ao Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa para unir
esforços e ampliar os resultados.
Outras ações são contratar mais profissionais
de Educação Física e da
área cultural para trabalhos
com os idosos, assegurando capacitações permanentes aos profissionais e
acadêmicos que realizam
intervenção com o idoso
na área da gerontologia,
em parceria com empresas
e instituições de ensino, e
credenciar academias com
subsídios para atrair mais
idosos em todos os bairros
do município, entre outras.
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Centro de Iniciação Esportiva
do conjunto Sonho Meu
entra em fase de acabamento
Umuarama - A Prefeitura
de Umuarama está finalizando as obras no Centro
de Iniciação Esportiva do
Conjunto Habitacional Sonho Meu, uma das obras
inacabadas herdadas da
gestão anterior. Atrasos no
repasse de recursos – provenientes do governo federal –,
problemas com empreiteiras
e abandono da obra foram
alguns dos problemas enfrentados no projeto, que
agora finalmente está em
fase de acabamento. Em
breve serão instalados os
equipamentos e ocorrerá a
entrega para a comunidade.
No entorno do ginásio
está sendo feita a adequação do pavimento, acabamentos internos e pintura,
além da finalização d a
quadra poliesportiva aberta, ao lado do ginásio, e do
plantio de grama. O complexo esportivo contará
inclusive um elevador para
o acesso de cadeirantes ao
mezanino. A construção foi
iniciada em 2015, mas acabou sendo abandonada
pela empresa vencedora da
primeira licitação.
A retomada aconteceu
em julho de 2020, graças a
um amplo trabalho de regularização realizado pela
equipe do prefeito Celso
Pozzobom, que resultou
em nova licitação e a contratação de outra empresa.
Para a conclusão do projeto
estão sendo investidos R$
1.538.840,66, além da parte

ANIVERSÁRIO EM
BRASILÂNDIA DO SUL

De idade nova neste domingo (23), o vice
prefeito de Brasilândia do Sul, Ilson José dos
Santos, carinhosamente chamado de Ilsinho.
Muitas felicidades sempre. Recebe os parabéns da família e dos amigos!

A praça esportiva e de lazer caminha para a finalização

paga à antiga empreiteira
por serviços executados
(R$ 2.128.288,93).
Os recursos foram inicialmente liberados pelo Ministério do Esporte do governo
federal, depois os repasses
transferidos pelo Ministério
da Cidadania. “Estamos na
fase de pintura do ginásio
coberto, colocação de piso,
drenagem pluvial, esgoto
e já finalizamos a quadra
poliesportiva aberta, ao
lado do ginásio”, informou
o secretário de Obras, Planejamento Urbano, Projetos
Técnicos e Habitação, Isamu

Oshima. Restam alguns serviços como colocação de
esquadrias, pintura interna
e externa, piso sintético
flexível na quadra coberta,
paisagismo e instalações
elétricas, assentos nas arquibancadas, instalação
de academia para atividades físicas no mezanino e
o elevador para acesso de
cadeirantes.
O prefeito Celso Pozzobom lembra que o ginásio
de esportes do Sonho Meu
é um projeto do governo federal que amplia a infraestrutura de equipamentos

públicos esportivos, contribuindo para a iniciação
esportiva nas comunidades
com população em situação
de vulnerabilidade social. O
projeto prevê 2.419 m² de
área construída, com ginásio coberto, arquibancadas
para 180 pessoas, banheiros, vestiários para atletas,
espaço administrativo, sala
de técnicos/professores,
sala de primeiros socorros,
copa e mezanino, além da
quadra aberta na parte externa. Todos os ambientes
são adaptados a pessoas
com deficiência (PCD).
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IDESENVOLVIMENTO

Amenorte reúne lideranças e lança o
Programa Paraná Produtivo em Cianorte
Tapejara - O Governo
do Estado, por meio da Secretaria do Planejamento
e Projetos Estruturantes,
tem realizado as oficinas do
Programa Paraná Produtivo.
A iniciativa tem o objetivo
de identificar potenciais
e carências das regiões e
proporcionar um desenvolvimento produtivo integrado
entre os municípios.
Na região da Amenorte,
o lançamento do Programa
aconteceu na quinta-feira
(20), na sede da Associação
Comercial e Empresarial de
Cianorte (ACIC), e contou
com a presença do secretário
estadual da pasta, Valdemar
Bernardo Jorge, além de autoridades locais e regionais.
As oficinas reúnem lideranças políticas, do setor
produtivo e representantes
de universidades para fazer o
diagnóstico da região, discutir potencialidades e elencar
prioridades. O secretário
do Planejamento, Valdemar
Bernardo Jorge, apresentou
o programa e mostrou que
um dos objetivos do Paraná
Produtivo é contribuir para a
geração de emprego e renda
e a diminuição das desigualdades regionais. “Precisamos
integrar todas as iniciativas
estaduais às necessidades da
população para o desenvolvimento das regiões”, disse
Bernardo Jorge.
Nesta primeira fase do
programa, estão sendo realizadas as oficinas de diagnóstico para coleta de informações e ouvir as demandas de
cada uma das regiões, destacando as potencialidades,
fragilidades, perspectivas e
oportunidades que poderão
alavancar o desenvolvimento
produtivo.
Os prefeitos da região
da Amenorte participaram
ativamente, colaborando

Prefeito de Tapejara, Rodrigo Pezão, conduziu a reunião dos prefeitos com secretário

com o debate de temas de
interesse regional. O presidente da Associação de
Municípios do Médio Noroeste, Rodrigo Pezão, destacou os projetos de energia
renovável com a instalação
de usinas fotovoltaicas em
Tapejara. Com o projeto de
energia solar, a cidade pretende economizar no gasto
de recursos públicos com
a iluminação de ruas, avenidas e prédios utilizados
pela administração, além
de gerar emprego e renda.
Já o prefeito de Cianorte,
Marco Franzato, falou sobre o
programa de apoio a cafeicultura, colocado em prática nos
primeiros meses de sua gestão. Cianorte nos anos 70 se
destacou no plantio de café,
cultura que volta a receber o
incentivo do município.
Um raio-x das potencialidades de cada cidade
foi apresentado e projetos
de referncia foram citados

por prefeitos das cidades de
Rondon, Indianópolis, São
Manoel do Paraná, Jussara,
Saõ Tomé, Japurá, Cidade
Gaúcha e Guaporema. De
acordo com o presidente da
Amenorte, prefeito Rodrigo
Pezão, o encontro serviu
para uma importante troca
de experiências e abertura
para novas oportunidades
nos municípios que integram
a microrregião. “Desenvolvimento é a palavra chave,
para que os municípios possam buscam o crescimento
organizado e nesse contexto
a participação da Secretaria
do Planejamento e Projetos
Estruturantes é de fundamental importância”, destacou.
Para o secretário Valdemar Bernardo Jorge, o encontro foi altamente positivo
e vai contribuir em muito na
criação do plano de ação que
será colocado em prática pelo
governo estadual.

Deputado libera emenda para
Icaraíma investir na piscicultura
Icaraíma – O prefeito
de Icaraíma, Marcos Alex,
vereadores e outras lideranças locais receberam no
meio de semana a comitiva
do Deputado Federal Zeca
Dirceu (PT-PR). Na ocasião o prefeito recebeu do
deputado a indicação de
uma emenda no valor de
150 mil reais para compra de equipamentos que
será feito através de um
estudo, e após licitados, os
equipamentos serão entregues para a Associação de
Piscicultores e serão instalados nas dependências da
unidade de beneficiamento
de pescado localizado na
estrada que dá acesso à
Vila Rica do Ivaí, prédio da
antiga farinheira.
Em seguida, a comitiva
e convidados foram visitar
as instalações onde, já no
local o Prefeito Marcos Alex
discursou agradecendo a
todos os presentes. “Primeiramente quero agradecer ao
Deputado Zeca Dirceu que,
durante todos esses anos
que estou à frente da administração do município, ele
(o Zeca) nunca esqueceu
da nossa cidade. Isso é um
avanço importante para o
desenvolvimento econômico da cidade. Com o apoio
da câmara municipal estamos conseguindo avançar
com esse empreendimento
e outros que também já
está em andamento, para a
geração de emprego e renda
para o nosso município”,
disse.
Além dos recursos para
a compra de equipamentos para a Associação de

Prefeito Marcos Alex e outras lideranças com o deputado
Zeca Dirceu

Piscicultores, o Deputado
também trouxe a indicação
de uma emenda no valor de
50 mil reais para a compra
de um gerador que será
instalado na Unidade Básica
de Saúde.
O deputado Zeca, falou
em seguida, dizendo estar
muito feliz e satisfeito por
estar em Icaraíma ajudando
no avanço da implantação
deste projeto. “Estamos
aqui num gesto de consideração, de respeito e
carinho por Icaraíma e com
as pessoas que aqui sempre
me acolheram e me confiaram o voto, me ajudando
a representar esta região
lá em Brasília. Fico mais
contente ainda de estarmos
concretizando, aqui todos
nós juntos e com o Vereador
Adelsinho, mais uma marca
positiva desta relação que
nós fomos criando ao longo
dos anos. Esta não é a primeira emenda e nem a primeira visita e também não
vai ser a última. Já estamos
trabalhando e pensando

junto com o Adelsinho o que
vamos decidir até outubro
das emendas para o ano que
vem”, afirmou.
O vereador Adelsinho
destacou a luta que vem de
muitos anos na evolução e
na busca de recursos para o
município. Adelsinho também destacou o incentivo
aos criadores de peixe de
Icaraíma com a implantação
deste projeto, que poderão
aumentar sua produtividade
sabendo que terão um uma
unidade beneficiadora de
pescado apta a receber a
produção para o abate imediato, gerando liquidez entre
a captura e a venda direta,
sem atravessadores.
A estrutura física para
receber estes equipamentos
já está em estado avançado
de implantação e será dotado de instalações completas
e maquinários adequados
para o abate, manipulação,
elaboração, preparo, embalagem e conservação em
temperatura ideal através
de câmaras frias.

Prefeito Taketoshi Sakurada, o Boia, de Tuneiras do Oeste,
com o secretário Valdemar

Presidente da Amenorte e prefeito de Tapejara, Rodrigo Pezão, o vice Rogerio Francischini
e o secretário Valdemar Jorge.

Brasilândia do Sul lembra dia de combate ao abuso
e a exploração sexual de crianças e adolescentes
Brasilândia do Sul
- O Dia Nacional de
Combate ao Abuso e
a Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes foi lembrado
em Brasilândia do Sul
com uma carreata na
avenida principal e no
Distrito de Ercilândia,
que foi realizada pela
Prefeitura Municipal,
através da Secretaria
de Assistência Social/
CRAS, Conselho Tutelar e Polícia Militar.
O evento com o slogan “faça bonito” tem
por objetivo alertar a
população no sentido
de proteger as crianças
e adolescentes do abuso
sexual e outros tipos de
violência.
“Estamos aqui nessa
mobilização para lembrar á toda comunidade
que é muito importante
esta luta em prol da
proteção das crianças e
adolescentes” lembrou
a secretária de Assistência Social, Leila Cavalcante, já o prefeito,
Alex Cavalcante, destacou que é um dever de
todo cidadão proteger
os menores “Juntos somos mais fortes, vamos
estar sempre atentos
e vigilantes para dar o
máximo de proteção
aos menores quando o

A carreata foi uma das atividades em Brasilândia do Sul

No distrito de Ercilândia também foi realizada carreata

assunto for abuso ou
violência sexual. Quem
se cala é conivente,
denuncie qualquer tipo
de violência ou abuso”

completou o prefeito.
As denúncias podem ser
feitas por telefone pelos
números: 3654-1031,
disque 100 ou 181.
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IPANDEMIA DA COVID19

Arroxo na ﬁscalização e aumento de casos
reduzem aglomerações em Umuarama
Pela segunda semana seguida os órgãos de
fiscalização de combate
a covid19 têm registrado queda na quantidade
de estabelecimentos e
pessoas flagradas descumprindo as normas estabelecidas por decretos
municipais e estaduais
que visam a contenção e
redução da propagação
do coronavírus, em Umuarama.
Entre quinta (20) e
sexta-feira (21) durante
as ações de fiscalização
da Vigilância Sanitária e
Guarda Municipal, com
apoio da Polícia Militar,
apenas 8 estabelecimentos em toda a cidade foram orientados quanto
ao horário limite para
funcionamento e ao uso de
mesa em calçadas, o que é
vedado no momento.
Apenas um estabelecimento comercial foi
notificado e na avenida
Maringá, conhecido ponto
de encontro de jovens, as
aglomerações foram controladas com a presença
das equipes de segurança
e não houve autuações in-

Cai número de infrações de desrespeito as limitações dos decretos da covid em Umuarama

dividuais ou notificações.
Cenário diferente
Os cenários acima

são bem diferentes dos
registrados em semanas
anteriores, onde pessoas
chegaram a ser multadas

individualmente por não
usarem máscaras e estabelecimentos obrigados
a baixar as portas e

Polícia apreende barcos do contrabando
escondidos em Porto Figueira
Em uma ação no fim
da tarde desta sexta-feira
(21), equipes da NEPOM/PF,
COE/BOPE e GOA/PCPR,
receberam informações
de que embarcações possivelmente utilizadas por
criminosos, estariam escondidas em área de mata,
às margens do Rio Paraná.
Após buscas em região
próxima ao Porto Figueira,
a cerca de 100 km de Guaíra
pelo Rio Paraná, foram
localizadas 2 lanchas artesanais de fibra equipadas
com motor 200hp, contendo
9kg de maconha em seu
interior.
Segundo a polícia, as
lanchas, utilizadas por organizações criminosas no
tráfico internacional de
drogas, foram apreendidas
e, juntamente com o entorpecente, encaminhadas à
delegacia de Polícia Federal
de Guaíra.
Ainda segundo a polícia, o prejuízo ao crime
organizado da região com a
apreensão foi de aproximadamente R$ 150 mil.

PM faz ação intensificando abordagens
na área central de Umuarama
A Polícia Militar realizou
na manhã deste sábado (22)
uma operação visando coibir
furtos na cidade. Durante
2h30 policiais realizaram a
abordagem de 27 pessoas que
estavam nas praças Miguel
Rossafa e Praça da Bíblia,
pontos conhecidos da permanência de andarilhos e de
pessoas em situação de rua.
Na ação foram recuperados 3 quilos de fio elétrico
furtado, que resultou na
prisão em flagrante de duas
pessoas, uma carteira com
documentos extraviada,
drogas e cumprido um mandado de prisão pelo crime de
furto expedido pela comarca
de Pérola.

serem lacrados pelos
fiscais por não cumprimento das normas
restritivas.

Aumento casos
E essa mudança de comportamento vem em um
momento delicado para o
enfrentamento da doença
na cidade. O último boletim
diário da Secretaria Municipal de Saúde registrou
na sexta-feira (21) um
total de 815 pessoas com
diagnóstico positivo em
isolamento domiciliar, 60
hospitalizadas (24 delas
em UTIs) e ainda 1.452 com
suspeita de infecção pelo
vírus, além de 180 mortes
atribuídas a complicações
decorrentes da Covid-19.
Foi também na sextafeira registrada a morte
da vítima mais jovem da
doença na Capital da Amizade. Uma adolescente de
apenas 17 anos perdeu
a batalha para o coronavírus. A precocidade
assustou, pois no início
da pandemia, a covid era
tida com uma doença que
matava apenas pessoas
idosas ou com comorbidades. Infelizmente com
as mutações do vírus, todos ficaram vulneráveis e
precisam fazer a sua parte
para se proteger.

Polícia prende homicida
e traficante escondidos
em Francisco Alves

A Polícia Civil de Guaíra,
com apoio do Batalhão
de Polícia de Fronteira
(BPFron) e de policiais
civis de Marechal Cândido
Rondon prenderam por
força de mandado de prisão
um suspeito de homicídio
e um traficante, além de
apreenderem arma, munições, droga, cigarros contrabandeados e carregador
de fuzil em Francisco Alves,
a 60 km de Umuarama. A
ação foi na quinta-feira (20)
e divulgada no sábado (22).
Segundo a polícia, um
dos alvos, de 35 anos, é
suspeito de ser o mandante
do primeiro homicídio ocorrido na cidade de Guaíra
em 2021. O segundo alvo da
operação, um homem de 36
anos, é o suspeito de ser o
proprietário de um carregamento de 420 quilos de maconha, que foi apreendida
pela Polícia Civil de Guaíra
em 30 de março de 2021 no
bairro Eletrosul.
Segundo a polícia, os
dois homens estavam foragidos, porém, investigações
revelaram que ambos estavam em Francisco Alves,
em endereços distintos.

E nesta quinta, policiais
civis e policiais militares do
BPFRON realizaram uma
operação que culminou na
prisão dos dois suspeitos.
De acordo com a polícia,
na residência do homem
acusado de homicídio foi
encontrada uma pistola
calibre 9mm, 69 munições
de 9mm e um carregador
de fuzil calibre .556. O suspeito e uma mulher que se
encontrava na casa foram
presos em flagrante.
No cumprimento do
mandado de prisão contra
o traficante, os policiais
perceberam que ao lado de
sua residência um veículo
estava sendo carregado
com cigarros de origem
estrangeira e os indivíduos
empreenderam fuga no
momento da abordagem
policial. Nesta residência
foram apreendidos diversas
caixas de cigarros, aproximadamente 1.6kg de maconha, além do veículo que
estava sendo usado como
transporte de contrabando.
As três pessoas presas
na operação foram conduzidas para a delegacia de
Iporã.
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ICARINHOS ON LINE

Na pandemia, abraços deixam de
ser presenciais e se tornam virtuais
“O melhor lugar do
mundo. É dentro de
um abraço”, a música da banda mineira
Jota Quest fala sobre
uma das principais
expressões de carinho
que foi lembrada neste
sábado (22): o abraço. A letra continua, e
mostra tudo que esse
pequeno gesto pode
fazer: “Tudo que a gente sofre. Num abraço
se dissolve. Tudo que
se espera ou sonha.
Num abraço a gente
encontra”.
A presidente da
Federação Latino-Americana de Análise
Bioenergética (Flaab),
Edna Lopes, disse à
Agência Brasil que,
pensando no abraço
de uma forma mais
ampla, quando abraçamos alguém, ou quando
somos abraçados, “A
gente se conecta com
o campo afetivo íntimo
no corpo de ambas as
pessoas. A respiração,
o ritmo cardíaco podem se harmonizar em
um abraço demorado”.
Edna explicou que o
abraço pode acolher
várias emoções, como
tristeza e medo. Pode
dar limites à raiva;
pode ampliar as sensações prazerosas,
amorosas, de todo tipo
de amor vivido, como
amor filial, fraterno,
entre casais e até com
animais. Para ela, o
abraço é a expressão
do vínculo que nós estabelecemos com as
pessoas, mas também
com tudo que está no
mundo, com tudo que
nos envolve.
Sinais corporais

A professora do Instituto de Psicologia
(IP) da Universidade
do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), Edna
Ponciano, explicou à
Agência Brasil que a
experiência emocional
é toda manifestada
por sinais corporais
que indicam se o que

sensação de calma e,
depois, continua sendo
importante na vida
adulta”.
O abraço faz parte do comportamento
dos brasileiros que,
agora, no distanciamento social, inventam

meios de se tocar com
os cotovelos ou mãos
fechadas. “É uma característica cultural.
Mas nada substitui o
abraço, porque não
toca o nervo vago e não
dá aquela sensação de
calmaria”, assegurou
Edna Ponciano.

ABRAÇOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

a pessoa está vivendo
é bom ou ruim. “Nesse
sentido, o abraço entra como uma forma
de sinalizar que uma
coisa boa está acontecendo”. Destacou
que isso se refere ao
abraço consensual, em
que há consentimento
de ambas as partes e
que vai comunicar um
bem-estar.
De acordo com
Edna, desde bebê, o
ser humano tem diversas sensações afetivas
e, embora não possa
falar, seu corpo já se
expressa e o adulto
que cuida já percebe
essa expressão. À medida que vai crescendo, o bebê demonstra
tristeza, alegria, raiva.
“E o abraço entra em
todas essas situações,
no sentido de propiciar
um conforto para a
intensidade da experiência emocional que
ocorre no corpo. Os
bebês são acalentados
no abraço”. A criança
sente o corpo do adulto
que o acalenta, como já
sendo um abraço.
O que gera essa
sensação de calma é
o nervo vago, que vai

subindo desde a parte
baixa da barriga, como
ramos que não têm
uma linearidade clara,
e vão se espalhando,
passando pelas vísceras, estômago, coração, laringe, faringe e
pulmão.
“O nervo vago tem

a ver com o abraço,
porque quando você
abraça, você encosta
o seu nervo vago com
o da outra pessoa. Se
resume em encostar a
barriga com a barriga
e o peito com o peito da
outra pessoa, que é o
abraço. Isso acontece
com os bebês e dá a

SAÚDE MENTAL
Na avaliação do psicólogo Marcello Santos,
do Conselho Regional de Psicologia do Rio
de Janeiro (CRP-RJ), o abraço é a poesia do
mundo sem palavras. “É aquele momento em
que você envolve o outro e o outro te envolve.
É o momento em que você acolhe aquilo que o
outro está trazendo. Você acolhe o outro incondicionalmente no seu abraço e isso faz com que
o sujeito se sinta dentro de um clima de hospitalidade, de cordialidade, de afeto. Como falam
em algumas culturas, é o choque de corações”.
Santos reforçou que o abraço requer uma certa
intimidade que, às vezes, ocorre naquele único
momento, como acontece muitas vezes em jogos
de futebol, quando os torcedores se abraçam
para comemorar um gol do seu time. Ou no
Ano Novo, em que pessoas desconhecidas uma
das outras acabam abraçando alguém para ter
um contato. “É o encontrar com o outro. Nesse
sentido, é muito bom para a saúde mental,
se pensar que a saúde mental não é só uma
questão do organismo, mas de um contexto que
vai desde o acesso aos serviços até a boa vida
em família, o lazer, o encontro, o contato com
o outro, de formas saudáveis”, disse Santos.

Para o professor de psicologia médica da
Pós Graduação em Psiquiatria da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC
Rio), Luiz Guilherme Pinto, a situação que o
mundo está vivendo neste momento, por conta
da pandemia do novo coronavírus, é muito particular. Segundo ele boa parte da população que
está tomando todos os cuidados recomendados
pelas autoridades sanitárias “está carecendo
de abraços”.
É o caso da professora aposentada Maria das
Dores, que mora no Distrito Federal e é mãe da
Priscilla, que mora em Sidney na Austrália. Os
voos de um país para o outro duram cerca de 30
horas. Já no início da entrevista a aposentada
disparou: “Quando você fala do abraço, chega
me aperta o coração! O quanto sinto falta! Nossa!”. Mesmo com pedidos de que “só não valia
chorar”, a aposentada não conseguiu conter as
lágrimas, disse.

ATO DE AFETO
Os psicólogos da Eurekka, centro de distribuição de empresas emergentes, focado em
saúde e bem-estar, com forte atuação em psicoterapia e medicina, comentam a importância do
abraço, ato de afeto que pode diminuir sintomas
como depressão, pânico, solidão, abandono,
entre outros sentimentos que têm abalado
emocionalmente a população.
Para o psicólogo Henrique Souza, cofundador da Eurekka, embora se saiba que o cenário
atual tem afastado pessoas e provocado uma
série de problemas psicológicos, a demonstração de carinho continua sendo muito importante, principalmente entre famílias, crianças
e idosos. Na sua avaliação, abraçar alguém na
pandemia não significa apenas o contato físico.
Essa ação pode acontecer de diversas formas,
desde indagar se a pessoa está bem até ajudar
em algo que ela precise.
“Existem várias formas de abraçar uma
pessoa. Você pode começar se envolvendo na
causa dela, perguntando se ela está bem, se
precisa de algo para aquela semana, se os
familiares dela estão bem. Pode fazer uma
chamada de vídeo para estabelecer mais contato ou até mesmo dar suporte para algo que
aquela pessoa precisa naquela semana, como ir
à farmácia, mercado, padaria, e poupar o outro
da exposição”, destacou Souza.

Príncipe Harry revela problema com Animações na língua de sinais
álcool e drogas e mágoa de Charles explicam teorias da evolução

O príncipe Harry revelou ter tido problemas com
álcool, drogas e transtorno de ansiedade durante
parte de sua juventude,
como reflexo dos traumas
provocados pela morte de
sua mãe, a princesa Diana, e seus deveres como
membro da família real
britânica. As revelações
estão num documentário
coproduzido pelo próprio
Harry e a apresentadora Oprah Winfrey para a
Apple TV Plus.
No episódio, o príncipe
britânico, que abandonou a
famílias real no ano passado, descreve uma fase “de
pesadelos” em sua vida,
principalmente entre os 28
e os 32 anos - hoje ele tem
36. Nessa época, o príncipe
disse ter abusado do consumo de álcool e drogas.
“Eu estava disposto a
beber, a usar drogas e a
fazer qualquer coisa que
me fizesse parar de sentir
o que eu sentia”, conta o

príncipe.
Na entrevista, Harry
ainda mostra ressentimento com o pai, o príncipe
Charles. “Quando eu era
mais jovem, meu pai disse
a William e a mim: era assim para mim, então será a
mesma coisa para vocês”,
revelou Harry, de 36 anos,
sobre a agressividade dos
tabloides britânicos que
esfregam as mãos com
rumores e escândalos da
família real.
“Não faz sentido”, continuou o duque de Sussex.
“Não é porque você sofreu
que seus filhos também deveriam sofrer. Deveria ser
até o contrário (...) Faça
de tudo para transformar
as experiências ruins que
você viveu em algo positivo.”
Na série intitulada “The
Me You Can’t See” (“O eu
que não podem ver”), que
ele coproduziu com Oprah
Winfrey e estreia nesta
sexta-feira, 21, Harry diz

que tinha vergonha de
pedir ajuda à família real.
“Achei que minha família me ajudaria, mas todas
as demandas, os pedidos,
os sinais encontraram um
silêncio ou uma total indiferença”, explicou Harry
sobre as dificuldades que
ele e a esposa tiveram antes do nascimento do filho
Archie.
A série conta com
depoimentos de outras
celebridades sobre questões relacionadas à saúde
mental, como Glenn Close
e Lady Gaga. Ela estreia
para o público em meio
à uma nova polêmica no
Reino Unido sobre a morte
da princesa Diana. A BBC
reconheceu que adotou padrões antiéticos para uma
famosa entrevista com a
princesa em 1995. Tanto
Harry quanto seu irmão
William, segundo na linha
de sucessão, criticaram
o canal. (Com agências
internacionais)

As teorias científicas
sobre a evolução da espécie
humana, em animações
com tradução simultânea
para Língua Brasileiras
de Sinais (Libras), podem
ser conhecidas por meio
do projeto Evolução para
Todes, lançado pelo Laboratório de Arqueologia
e Antropologia Ambiental
e Evolutiva (LAAAE) da
Universidade de São Paulo
(USP).
Os vídeos de menos de
três minutos de duração
em cada episódio, mostram as principais ideias
e conceitos sobre o surgimento dos seres humanos

em linguagem acessível
para crianças ou pessoas
sem familiaridade com os
conceitos científicos. Com
personagens diversos, as
animações buscam ainda
fomentar o interesse por jovens na carreira científica.
“O projeto tem como objetivo expandir narrativas
mais inclusivas, interessantes para um público não necessariamente acadêmico
e construir novos diálogos
– em especial com pessoas
negras e mulheres, para se
pensar inclusão racial e de
gênero no contexto da divulgação científica”, apresenta a descrição do canal

do projeto no Youtube.
A iniciativa é coordenada pela bioantropóloga
Mariana Inglez e conta com
a bioarqueóloga Lisiane
Müller e a arqueóloga Eliane Chim na equipe. Todas
estão no programa de pósgraduação do LAAAE, que
é vinculado ao Instituto de
Biociências da USP.
O trabalho tem ainda
apoio do Instituto Serrapilheira, instituição sem
fins lucrativos que apoia a
divulgação científica.
As produções podem
ser acessadas no Youtube,
no Instagram e no Facebook. (Ag BR)
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IUM LEVANTA A TAÇA

Antes encarado como Paulistinha,
São Paulo e Palmeiras decidem Paulistão
São Paulo, 21 (AE) Considerado o torneio menos importante da temporada dos grandes clubes
de São Paulo em função
do nível técnico dos competidores, o Campeonato
Paulista ganhou relevância
e virou prioridade nas últimas semanas. São Paulo e
Palmeiras decidem neste
domingo o título estadual,
às 16h, no Morumbi, depois
de poupar seus titulares nos
jogos da Libertadores, badalado torneio que garante
vaga no Mundial de Clubes.
Essa mudança de status do
estadual em relação ao sul
-americano era impensável
anos atrás. O Paulistinha
virou Paulistão.
Depois do empate por
0 a 0 no primeiro jogo da
semifinal, no Allianz Parque, nova igualdade (por
qualquer placar) levará a
decisão para os pênaltis.
O vencedor levará o título. Por ter feito a melhor
campanha, o São Paulo
leva a vantagem de fazer o
segundo confronto em casa.
Disputado em cerca de
três meses, o Campeonato
Paulista merece o grau aumentativo também em função de sua rentabilidade.
Nesta semana, o Estadão
mostrou que o campeão
paulista vai receber R$ 33,5
milhões. Para faturar esse
mesmo valor, Palmeiras e
São Paulo teriam de chegar
ao menos na semifinal da
Libertadores, quando receberiam R$ 40 milhões. Ou

VERDÃO VALORIZA

chegar também à semifinal
da Copa do Brasil.
Para o São Paulo, o torneio estadual se tornou
a primeira oportunidade
da temporada de encerrar o jejum de nove anos
sem conquistas. Do lado
alviverde, o bicampeonato
seria uma resposta às críticas depois dos reveses na
Supercopa do Brasil e na
Recopa Sul-Americana e
de uma campanha irregular
na primeira fase. Por essas
razões, a taça está longe de
ser “menor”.
O termo “Paulistinha”
foi usado mais recentemente pelo presidente
Maurício Galiotte, do Palmeiras, na decisão contra

o Corinthians em 2018. O
dirigente criticou a arbitragem por recuar depois
de assinalar um pênalti de
Ralf em Dudu por “interferência externa”, segundo
ele. O Corinthians se sagrou campeão. “Esqueçam
o Paulistinha. O Palmeiras
vai brigar por coisas grandes”, disparou.
Para o técnico Hernán
Crespo, a conquista é sinônimo de tranquilidade e
respaldo para o restante da
temporada. Vale o mesmo
raciocínio para a diretoria,
que tomou posse em janeiro. Foi por isso que o diretor
de futebol do São Paulo,
Carlos Belmonte, usou a expressão “Copa do Mundo”

para se referir ao torneio.
Um troféu se tornou ainda
mais urgente depois da
campanha no Campeonato
Brasileiro do ano passado.
Depois de abrir sete pontos
na liderança, o time do
Morumbi perdeu um título
que estava bem próximo.
Essa obsessão orientou o
planejamento da comissão
técnica desde o início do
torneio. Nas fases agudas,
ele ficou ainda mais evidente. Com o aval dos diretores,
o time poupou os titulares
nos dois últimos jogos da
Libertadores (Rentistas e
Racing). Hoje é o segundo
colocado da chave. Tudo
para que o time principal
fosse preservado para os

Para o Palmeiras, o torneio foi ganhando
peso aos poucos. Depois que a Federação Paulista de Futebol negou o pedido de adiamento
do jogo com o Corinthians, ainda na fase de
classificação, o atual campeão passou a escalar
um time B. Às vezes, até o C no torneio. A
prioridade escancarada era a Libertadores. Nas
fases finais do estadual, a situação mudou. A
escalação reserva passou a ser mais encorpada.
Nas quartas de final diante do Bragantino,
jogaram vários titulares - o gol da classificação
foi marcado por Rony, destaque da temporada.
Diante do Corinthians, na semifinal, a escalação foi a principal. Além disso, o técnico Abel
Ferreira usou o time reserva na última partida
da Libertadores, terça, no Allianz Parque derrota por 4 a 3 para o Defensa y Justicia.
Vale lembrar que o time já está classificado
em primeiro lugar de sua chave. Com um
elenco recheado de opções, Abel deve repetir
a escalação de quinta-feira. Ou pode optar pelo
titular Matías Viña no lugar de Victor Luis na
lateral-esquerda. “A história do jogo de quinta
foi essa, no domingo pode ser outra. São jogos
diferentes, basta ter um gol cedo no jogo que
já vai ser diferente. Se não houver gols, será
parecido”, analisou João Martins, auxiliar de
Abel Ferreira.
dois jogos da decisão.
Todos os cuidados tiveram êxito apenas relativo.
O clube confirmou que a
meia Martin Benítez sofreu
um estiramento na coxa
esquerda, praticamente
descartando o argentino na
segunda decisão. Já o lateral-direito Daniel Alves sofreu um trauma no joelho e
será reavaliado. O clube vive
ainda a expectativa pela
volta de Luciano e Eder,

que também se recuperam
de lesão.
“Neste momento, qualquer coisa que eu fale aqui
não quero que vire desculpa. Mas é um fato, o
calendário é assim. Vamos
jogar uma final no Morumbi, vamos ver como os
atletas estarão. Sabemos da
dificuldade, mas a situação
é essa e convivemos com
ela”, afirmou Crespo após
a partida desta quinta.

Juventus confirma empréstimo
de Douglas Costa ao Grêmio
até junho de 2022

De volta às quadras, Brasil vence com
facilidade 1º amistoso contra Venezuela

Porto Alegre (AE) - Douglas Costa está de volta ao
Grêmio. A Juventus confirmou nesta sexta-feira o
empréstimo do atacante
ao time gaúcho, que fará
o anúncio da contratação
em breve. O contrato vale
até junho de 2022, quando
encerra o vínculo do jogador com a equipe italiana.
Depois disso, ele deve assinar um acordo até o fim de
2023 com o clube brasileiro.
Mais cedo, o Bayern de
Munique já havia anunciado que concordou em rescindir antecipadamente o
contrato de Douglas Costa.
O atacante estava emprestado pela Juventus ao clube
alemão até o fim de junho.
“Douglas Costa e Tiago
Dantas voltaram a vencer o Campeonato Alemão
nesta temporada conosco.
Gostaríamos de agradecer a ambos e desejar-lhes
tudo de melhor para o seu
futuro”, disse o diretor de
futebol do Bayern, Hasan
Salihamidzic.
Também nesta sexta,
vazou nas redes sociais um
vídeo em que Douglas Costa
aparece com a camisa do
Grêmio falando sobre o seu
retorno. No material, ele
afirma que é o momento
certo para voltar ao Brasil
e diz que o zagueiro Pedro
Geromel teve participação
fundamental para viabilizar
seu retorno ao time que o
revelou ao futebol.
“Depois de 12 anos fora,
acredito que é o momento
justo de voltar para casa.
Porque essa conversa se
iniciou muito tempo atrás.
Estava na Copa da Rússia
e ele (Geromel) brincando, “e aí, vai voltar?” Falei
daqui dois ou três anos me
convoca que eu estou lá.
E passou rápido. Graças a
Deus o Geromel teve im-

Rio (AE) - O vôlei brasileiro só ganhou boas notícias nesta sexta-feira.
Depois de o técnico Renan
Dal Zotto receber alta do
hospital após mais de um
mês internado com covid-19, o Brasil venceu o
primeiro de três amistosos
contra a Venezuela por
3 sets a 0 - parciais de
25/19, 25/17 e 25/19 - na
Arena Carioca 3, no Rio de
Janeiro.
Dirigida pelo auxiliar de
Renan, Carlos Schwanke,
a seleção brasileira entrou
em quadra com Bruninho,
Wallace, Lucarelli, Douglas
Souza, Lucão, Isac e o
líbero Thales. A partir da
metade do segundo set, a
comissão técnica fez várias
substituições.
“Acho que foi tudo positivo. O mais importante

pacto importante nisso, um
cara que sempre me quis no
clube, no Grêmio, apesar
de todos os funcionários e
atletas também quererem
minha chegada”, comentou
o atacante.
“Um retorno importante, venho com bagagem importante depois de anos fora
e acredito que vamos colher
muitos frutos agora. Realmente sempre foi o time do
meu coração”, acrescentou
no vídeo, produzido pela
equipe do atleta.
A contratação havia sido
encaminhada após reunião
na casa de Douglas Costa,
no início deste mês. Faltava romper o vínculo com
o Bayern e a liberação da
Juventus, o que ocorreram nesta sexta. Agora,
o Grêmio se apressa para
regularizar o novo reforço
no BID da CBF. O clube
precisa resolver isso até
domingo, 23, quando fecha
a janela de transferências
para a entrada de jogadores
no Brasil.
O atacante de 30 anos
retorna ao Grêmio 11 anos
depois de se transferir para
a Europa. Em 2010, ele
foi vendido ao Shakhtar
Donetsk, da Ucrânia, por
cerca 6 milhões de euros
(R$ 14,9 milhões, à época).
Depois de seis temporadas,
foi negociado com o Bayern de Munique, por onde
atuou durante dois anos e,
em 2017, se transferiu para
a Juventus.
No ano passado, Douglas
Costa retornou ao time
bávaro, mas atuou pouco.
Ele não joga desde 11 de
fevereiro, quando esteve em
campo por alguns minutos
diante do Tigres, do México,
na final do Mundial de Clubes. O atacante sofreu uma
lesão no pé direito e está em
tratamento desde então.

foi começar a jogar. A gente
estava há muito tempo
só treinando, e a ansiedade ficava aumentando
para botar tudo em prática. Acho que foi uma boa
oportunidade para o time.
A gente conseguiu uma
boa performance com o
time que a gente pensou
para os dois primeiros sets,
começamos a fazer as mudanças, e todos reagiram
muito bem, entraram com
uma boa performance. É
continuar assim”, analisou
Schwanke.
A seleção voltou a atuar
após mais de um ano sem
jogos devido à pandemia
de covid-19, que alterou
significativamente o calendário do vôlei mundial. A
equipe usa esses amistosos
contra os venezuelanos
como preparação para a

Liga das Nações, principal
aquecimento para os Jogos
Olímpicos de Tóquio.
“Um ano e pouco sem
vestir a amarelinha e estou
muito feliz e muito grato
por estar podendo viver
isso aqui de novo”, disse
o ponteiro Douglas Souza,
eleito o melhor em quadra.
“Isso aqui foi só um
amistoso, mas a gente tem
muito para evoluir ainda
como time, como equipe.
Lá na semana que vem,
na Itália a gente vai ter
desafios ainda maiores,
e a gente está ajustando
e tentando buscar nosso
melhor”, acrescentou o
campeão olímpico.
Antes do início da partida, os jogadores receberam
uma mensagem do técnico
Renan, que já estava em
casa, onde continua sua

recuperação. O recado serviu como uma motivação
a mais para a equipe, que
passou com tranquilidade
pela seleção venezuelana.
A exceção do início do
primeiro e segundo set, em
que houve uma demora
para engrenar, o Brasil fez
um jogo consistente e venceu com autoridade.
A partir da metade da
segunda parcial, Schwanke
aproveitou a folga no placar
para testar alguns atletas,
como Fernando Cachopa
e Fernando Roque, além
de Vaccari. O ritmo com
os suplentes não caiu e a
vitória foi assegurada no
Rio de Janeiro
A seleção volta a enfrentar a Venezuela, que também
garantiu vaga na Olimpíada
de Tóquio, neste sábado, às
17h, e no domingo, às 10h.

Após recusa de Renato Gaúcho,
Corinthians negocia com Diego Aguirre
São Paulo (AE) - Depois
da tentativa frustrada de
contratar o técnico Renato
Gaúcho, o Corinthians já
escolheu como plano B um
treinador estrangeiro. É o
uruguaio Diego Aguirre,
que está sem clube desde
o ano passado, quando
deixou o Al-Rayyan, do
Catar. O clube fez o primeiro contato, que foi bem
recebido pelo técnico de 55
anos. As conversas estão
avançando e o treinador
se mostrou interessado em
voltar a trabalhar no futebol
brasileiro.
Embora não seja um
consenso no Parque São

Jorge, Aguirre possui como
trunfo a experiência no
futebol brasileiro com as
passagens pelo Internacional, Atlético-MG e São
Paulo. Isso facilitaria sua
adaptação à realidade do
futebol nacional. Além
disso, alguns conselheiros
destacam a valorização da
“raça” e do espírito de luta,
algumas características do
estilo uruguaio.
Por outro lado, o treinador terá de se adaptar à
limitação de investimentos
que o clube permite fazer - a
diretoria pretende contratar
no máximo dois reforços - e
à limitação salarial.

O presidente Duílio
Monteiro Alves tem conversado com o diretor de
futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro
Nunes definem um nome
e iniciam as conversas.
Só então avançam para
outro nome da lista. Dorival Junior e Sylvinho
permanecem entre os cotados internamente. Fábio
Carille e Antônio Carlos
Zago perderam força nesta
sexta-feira.
O Corinthians planeja
definir o treinador nos próximos dias, pois a estreia
no Campeonato Brasileiro
será no dia 30 de maio,

diante do Atlético Goianiense, na Neo Química
Arena.
O analista de desempenho Fernando Lázaro, dirigiu o Corinthians interinamente nesta quinta-feira,
na goleada por 5 a 0 sobre
o Sport Huancayo-PER, na
Neo Química Arena. O Corinthians entrou em campo
já sem chances de classificação para as oitavas de
final da Copa Sul-Americana. Coordenador do Cifut
(Centro de Inteligência do
Futebol), Fernando Lázaro
tem 39 anos e passou por
sua primeira experiência
como treinador.
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RESIDÊNCIA NO JARDIM ARATIMBÓ - PRÓXIMO AO CIDADE CANÇÃO DA AV. PARANÁ

APARTAMENTO 802 NO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PREMIUM - ÁREA NOBRE

Residência em alvenaria, localizada na Rua Fortaleza, 3954, próximo ao Supermercado Cidade
Canção e Lago Aratimbó. Contendo: 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa
e garagem para 2 carros.15 mts da Av. Paraná.

Contendo: 03 suítes, 1 closet, lavabo, sala de estar, lavanderia, cozinha e espaço gourmet com
churrasqueira. Frente para o sol da manhã e excelente vista panorâmica do centro e da Zona 2.
Ótima localização, rua Arapongas, próximo a Avenida Pres. Getúlio Vargas - centro da cidade.

Apartamento mobiliado

EXCELENTE OPORTUNIDADE
VISITE E FAÇA SUA PROPOSTA.

Alto padrão de qualidade

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

TERRENO COM

GARAGEM PARA

VALOR À VISTA R$

ÁREA PRIVATIVA

ÁREA TOTAL

GARAGEM PARA

APARTAMENTO COM

VALOR À VISTA R$

126,50m2

195,00m2

2 VEÍCULOS

490.000,00

143,76 m2

232,68 m2

2 VEÍCULOS

3 SUÍTES

799.000,00

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE
IPORÃ/PR
Quadra 20, Lote 6. Terreno de esquina, com
450,00 m². Dimensões 15x30 e excelente topografia. Localizado no Centro da cidade.
Ótima oportunidade de investimento.

VALOR: R$ 480.000,00 à vista
TERRENOS NO PARQUE METROPOLITANO
Defronte ao Hospital Veterinário Unipar
Quadra 29-A, Lote 10. Terreno residencial com
240m². Localizado no Metropolitano 1.
Dimensões: 10,00x24,00

TERRENOS COMERCIAIS
NO PARQUE INTERLAGOS
Rua Nivaldo Turcato de frente com a
Nova Rodoviária - Ótima localização.
Quadra 8, Lote 3, com 653,76m².
Dimensões: 13,62x48

Valor: R$ 817.200,00
Quadra 8, Lote 4, com 653,76m².
Dimensões: 13,62x48

Valor: R$ 817.200,00
Quadra 8, Lote 10, com 441,50m².
Dimensões: 17,66x25

VALOR: R$ 87.120,00

Valor: R$ 551.875,00

Quadra 1, Lote 11. Terreno comercial com
600m². Localizado no Metropolitano 1.
Dimensões: 20,00x30,00

Quadra 8, Lote 11, com 360,00m².
Dimensões: 14,40x25

VALOR: R$ 462.000,00

Valor: R$ 450.000,00

TERRENOS RESIDENCIAIS NO
JARDIM BELO HORIZONTE
Quadra 20, Lote 11, com 200,00 m². Dimensões 10x20
Quadra 20, Lote 12, com 200,00 m². Dimensões 10x20
Quadra 20, Lote 13, com 200,00 m². Dimensões 10x20
Quadra 20, Lote 14, com 200,00 m². Dimensões 10x20

VALOR: R$ 49.900,00 (cada terreno)

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

VALOR: R$ 1.450,00

TERRENOS EM SERRA
DOS DOURADOS
Residenciais - 234m² cada.
Excelente localização.
Dimensões: 6,00x39,00
Excelentes condições de pagamento!

À partir de R$ 24.850,00 à vista!

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
E ED. BURLE MARX
Espaço nas torres dos Ed. Renoir e Ed.
Burle Marx para instalação de antena de
INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS. Com
ambiente refrigerado para acomodação de
transmissores.

VALOR: R$ 2.500,00 (cada)

Variedades
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Realidade

Não rolou!

Chega de especulações. A ex-“BBB 21” Juliette não contracenará com Luna Santana no
próximo clipe do cantor. No entanto, não está
descartada futura parceria. Ela explicou que
não foi possível o trabalho ao lado do cantor
porque, neste momento, ela tem outros compromissos profissionais firmados.

Edson Celulari /
João Miguel Jr-RG
1) A minissérie é
“Um Só Coração”.
Como se chamava o
personagem real vivido pelo ator Edson
Celulari?
a) Ciccillo Matarazzo
b) Cândido Portinari
c) Oswald de Andrade
d) Mário de Andrade
2) Jacira da Silva foi personagem de Carol Castro
em qual dessas produções?
a) “Salve, Jorge”
b) “Amor Eterno Amor”
c) “O Tempo Não Pára”
d) “Amor à Vida”
3) Qual dessas personagens foi vivida pela atriz
Beth Gofman, na novela “Órfãos da Terra”?
a) Sara
b) Teresa
c) Eva Schneider
d) Latifa

No quadro de dança do Faustão

Juliana Didone faz a sua primeira apresentação no
“Super Dança dos Famosos”. O ritmo que embala hoje
o quadro do “Domingão do Faustão” é o rock e o forró.
Marcello Melo Jr e Rodrigo Simas serão os outros concorrentes do dia. Vale lembrar que o trio foi campeão em
edições anteriores da atração. Agora os artistas e seus
professores prometem agitar o segundo dia de apresentações da disputa, buscando uma vaga para a próxima
etapa do jogo.

4) Em que ano foi ao ar a novela "A Moreninha"?
a) 1974
b) 1975
c) 1977
d) 1976
5) Em que novela o saudoso ator Rômulo Arantes
viveu um nadador?
a) “Sétimo Sentido”
b) “Brilhante”
c) “Coração Alado”
d) “Marcas da Paixão”
(RESPOSTAS: 1A; 2B; 3C; 4D; 5B;)

O aniversário do ﬁlho caçula

Rodrigo, filho caçula de Fausto Silva e Luciana Cardoso,
completou treze anos e ganhou mensagem carinhosa da
mãe numa rede social. “Te amo e tenho orgulho da pessoa
que você é”, escreveu Luciana, que também é mãe de João
Guilherme, de 17 anos.

Torta na cara

Hoje no quadro “Passa ou Repassa” do “Domingo Legal”, o apresentador Celso Portiolli conta com a participação da Banda Melim, que compete com os cantores Diego e
Victor Hugo. O trio musical dos irmãos Rodrigo, Gabriela e
Diogo vai vestir o colete amarelo para enfrentar os donos
do sucesso “Facas”. A dupla sertaneja também terá a ajuda
da influenciadora Nanda Caroll completando o time azul.

Solteira

A campeã do “BBB 16”,
Monique Nunes está solteira. Ela terminou o romance
com o sertanejo Caio César,
depois de um ano juntos. E
a vida segue.

Parecida com a
ﬁlha

Um fã-clube de Angélica
mostrou foto da apresentadora quando tinha nove
anos. E chamou bastante
atenção a semelhança física de Angélica com a filha,
Eva, que tem oito anos.
Bonito de se ver.

Abriu o coração

Thaeme Mariôto mais
uma vez abriu o coração
quanto à maternidade. A
cantora contou que precisou fazer o desmame da
filha Liz, que completou
dois anos, e que foi um
momento bem marcante e
difícil. “Tomei a decisão do
desmame, tendo em vista
que a Liz acordava, em
média, 15 vezes durante o
sono (pedindo pra mamar
em todas). E o problema
nçao era a privação de
sono, a questão maior era
a consequência que isso
trazia: a baixa imunidade
dela. Ela ficava doente com
muita frequência, então
percebi que o ônus do leite
materno, estava maior do
que o bônus”, afirmou a
artista que está grávida de
sua segunda filha, que vai
se chamar Ivy.

Cabelo novo

Afastada do salão de beleza desde a gravidez de Zyan, Giovanna Ewbank finalmente deu
trato profissional aos cabelos. A apresentadora
renovou o visual e agora está com os fios loiros
platinados, numa combinação bem natural de
colorações, através da técnica “smoky hair”.
Lindo.

Andressa Suita afirmou numa rede social que tem preguiça de ir à academia e que gostaria de um milagre – e
talvez pudessem inventar uma pílula – para manter o corpo
magro, a “bunda dura e o abdômen definido”, como ela
mesma escreveu. E mais, ela gostaria de não precisar de
treinos e muita malhação para manter o corpo em forma.

Renascimento

Bárbara Bruno classificou a sua recuperação da Covid-19 como “renascimento” em vídeo que ela publicou nas
redes sociais. A atriz e empresária gravou uma mensagem
para agradecer o apoio e as boas vibrações do público
quando ela esteve internada e entubada. Bonito de se ver.

Vacinado

Usando uma camisa estampada com o rosto de Paulo
Gustavo, Marcus Majella foi vacinado contra a Covid-19.
Sem esconder a emoção, o humorista se lembrou do amigo
e dos conselhos que recebia de Paulo Gustavo recomendando que Marcus não se descuidasse da própria saúde.

Fórmula 1

A Band hoje, a partir das 9h30, o Grande Prêmio de
Mônaco, quinta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1.
A corrida terá narração de Sergio Mauricio, comentários
de Reginaldo Leme e Max Wilson. Na BandNews FM, a
transmissão começa às 9h20 com narração de Odinei
Edson.

Filmes
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Peter Pan
(Pan) 12h45, na Globo, EUA, 2015. Direção de Joe Wright. Com
Garrett Hedlund, Hugh Jackman, Rooney Mara, Levi Miller. Peter é
um menino travesso de 12 anos que vive em um sombrio orfanato
em Londres. Em uma noite inacreditável, Peter é levado do orfanato
a um mundo fantástico de piratas, guerreiros e fadas, chamado
Terra do Nunca. Lá, ele vive aventuras incríveis enquanto tenta
descobrir o segredo de sua mãe, que o deixou no orfanato há tanto
tempo. Na companhia da guerreira Princesa Tigrinha e do novo
amigo Capitão Gancho, Peter deve derrotar o cruel pirata Barba
Negra e se tornar o herói da Terra do Nunca.
O Mundo Imaginário do Doutor Parnassus
(The Imaginarium Of Doctor Parnassus) 13h15, na Record,
EUA, 2009. Direção de Terry Gilliam. Com Andrew Garfield, Christopher Plummer, Heath Ledger, Richard Riddell, Lily Cole, Verne
Troyer, Johnny Depp. O Dr. Parnassus tem o dom de inspirar a
imaginação das pessoas. Dono de uma companhia de teatro itinerante, ele conta com a ajuda de seu assistente Percy e do mágico
Anton para oferecer ao público a chance de transcender a realidade
e entrar em um universo sem limites, o qual pode ser alcançado
ao atravessar um espelho mágico. Tony foi encontrado pela trupe
dependurado em uma ponte, à beira da morte. Após ser salvo, ele
passa a integrar a equipe, como forma de escapar de seu passado.
Em uma tentativa de modernizar o show, ele termina por conhecer o novo mundo oferecido por Parnassus e passa por diversas
transformações no decorrer de sua viagem.
Caçadores de Recompensa
(Bounty Killer) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2013. Direção
de Andy Tennant. Com Matthew Marsden, Kristanna Loken, Barak Hardley, Eve Jeffers. Em um mundo pós-apocalíptico onde as
grandes corporações querem tomar o controle, destruindo todos os
governos durante a conquista do poder. Nesse contexto, um grupo
de caçadores de recompensa compete entre si buscando ganhar a
disputa ao receber o máximo de fama e dinheiro matando o maior
número de pessoas possível durante o processo.
Lucy
(Lucy) 23h25, na Globo, EUA, 2014. Direção de Luc Besson.
Com Min-Sik Choi, Morgan Freeman, Scarlett Johansson, Analeigh Tipton. Quando a inocente e jovem Lucy aceita transportar
drogas dentro do seu estômago, ela não conhece muito bem os
riscos que corre. Por acaso, ela acaba absorvendo as drogas e um
efeito inesperado acontece: Lucy ganha poderes sobre-humanos,
incluindo a telecinesia, a ausência de dor e a capacidade de adquirir
conhecimento instantaneamente.
Tróia
(Troy) 00h45, na Globo, EUA, 2004. Direção de Wolfgang Petersen. Com Brad Pitt, Brian Cox, Diane Kruger, Eric Bana, Garrett
Hedlund, Orlando Bloom, Rose Byrne, Sean Bean. Quando Páris,
o príncipe de Tróia, se apaixona por Helena, rainha de Esparta,
os dois reinos entram em guerra. Para vencer, Esparta conta com
Aquiles, um guerreiro lendário.

Áries
Aja com perícia e inteligência, e terá um
dia razoavelmente bom. Dê um passo
de cada vez para não tomar atitudes
precipitadas. Amanhã será melhor.
Aproveite o dia e não reclame à toa.

Libra
Escute os conselhos das pessoas
que acreditam na sua capacidade
e apoiam sua carreira. No amor,
para que a relação cresça, precisa
aceitar o outro como é, inclusive suas
dificuldades.

Touro
Corajoso não é quem não sente
medo, mas quem vence o medo.
Pense nisso e deixe seus medos no
passado. Viva o presente com muita
determinação, só assim você será
completamente feliz.

Escorpião
Mantenha-se concentrado em seus
objetivos, mas sem ficar tenso o tempo
todo. Precisa combater a desconfiança
generalizada. Em reuniões moﬆre-se
receptivo, assim atrairá aliados.

Gêmeos
Muita atenção para eﬆa dica: quem
caminha descalço não deve semear
espinhos. Pense bem nisso, afinal
todos temos telhado de vidro. Controle
sua língua, pense antes de falar.

Sagitário
Se você não controlar a língua, poderá
ter um dia cheio de tensões e brigas.
Modere o que fala e critique menos.
Verá que a vida não eﬆá tão ruim
assim. Seja mais otimiﬆa.

Câncer
É fácil encontrar defeitos. Qualquer
um pode fazê-lo. Mas encontrar
qualidades, iﬆo é para os sábios.
Se quiseres ser feliz amanhã, tenta
hoje mesmo. Período muito especial
para você.

Capricórnio
Libere o seu entusiasmo e comece
o dia com muito dinamismo. Sintonize-se com o seu lado mais jovem
e ousado. Aproveite a energia física
para realizar as suas metas.

Leão
Sendo eﬆe um dos dias mais indicados, terá nele boas oportunidades.
Aproveite o bom fluxo do período.
Eﬆabeleça novos planos de trabalho
e terá sucesso.

Aquário
Seja mais conﬆante em seus projetos.
Não desanime diante o primeiro obstáculo. Você é mais você, lembre-se
sempre disso e seja muito feliz. Encare
as dificuldades de frente e sem temer.

Virgem
Imponha um novo ritmo em suas
atividades e ficará surpreso com os
resultados. Faça planos. O período
será excelente no amor. Momentos de
muito romantismo eﬆarão marcando
eﬆa fase.

Peixes
A insegurança, a dúvida e até o ciúme
podem não ter razão de ser, muitas
vezes criado por sua própria mente. Já
dizia o ditado: “cabeça vazia oficina do
diabo”. Procure se entreter.
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IESPERANÇA

Grávidas vacinadas contra a covid-19
também garantem a imunização dos bebês?
Uma pesquisa israelense, publicada na quinta-feira, 20, na revista científica
Journal of Clinical Investigation, indicou a presença de anticorpos contra a
covid-19 em bebês cujas
mães foram vacinadas com
a Pfizer/BioNTech.
No Brasil, o primeiro
caso de um bebê que herdou anticorpos da mãe,
imunizada com a Coronavac, também repercutiu
desde quarta-feira, 19. A
notícia é positiva, mas imunologistas alertam que os
resultados podem não garantir imunidade e que os
anticorpos tendem a decair
com o tempo.
Estudo
Em Israel, o estudo observacional reuniu 1.094
mulheres de oito hospitais
do país. As amostras foram
coletadas entre abril de
2020 e março de 2021 após
o parto e divididas em três
grupos: (1) Participantes
que receberam a vacina
entre janeiro a março de
2021; (2) Participantes que
não receberam a vacina e
que tinham resultados PCR
positivos para a covid-19; e
(3) Participantes que não
foram vacinadas nem tinham documentação sobre
a infecção.
A sorologia de sangue do
cordão umbilical demonstrou que a vacinação com a
Pfizer/BionTech transmitiu
uma “robusta resposta
imunológica” para o feto,
inclusive com a mesma
concentração de anticorpos
presentes na mãe. A proporção de anticorpos foi a

O que já se sabe?
Segundo o imunologista e professor da USP
Jean Pierre Schatzmann Peron, pesquisador-líder da Plataforma Científica Pasteur, a transmissão vertical de anticorpos já é conhecida.
“Evolutivamente, o bebê herda os anticorpos da
mãe através da placenta e só a partir do 6º mês
é que consegue produzir as próprias respostas
imunes”, explica.
Pesquisas anteriores com vacinas contra
coqueluche, tétano e gripe já apontavam respostas semelhantes. A diferença é que, agora,
há a comprovação em relação à vacina contra
a covid-19.
Segundo Schatzmann Peron, o que se sabe é
que os anticorpos decaem com o tempo. “Não há
estudos que comprovem se os bebês estão imunes. O que sabemos é que esses anticorpos têm
um potencial para protegê-los. Provavelmente,
deve se repetir o que acontece com a vacinação.
No caso da Pfizer, é 95% de proteção, e se ele se
infectar, vai ter uma doença muito mais branda
do que se não estivesse imunizado”.
O pesquisador explica que existem cinco
tipos de anticorpos. “Segundo o estudo (israelense) com a Pfizer, o anticorpo transferido
pela placenta é do tipo IgG, mas os bebês não
têm o anticorpo do tipo IgM, que não passa pela
placenta”, afirma.
Na prática, isso significa que, passada a
proteção materna, o bebê precisará desenvolver
os próprios anticorpos. Diante das incertezas,
para o imunologista, as crianças devem ser
vacinadas assim que puderem, principalmente
com a ameaça de novas variantes.
mesma em comparação entre as mulheres que foram
vacinadas e infectadas pelo
coronavírus.
Anticorpos
em gestantes
O caso brasileiro ocorreu na cidade de Tubarão,
em Santa Catarina. Enrico
nasceu em em 9 de abril

e, um dia depois, foi submetido à coleta de sangue
para o teste neutralizante
do coronavírus. O exame
indica se há a presença de
anticorpos no organismo
capazes de bloquear a ação
viral. Resultados abaixo
de 20% são considerados
negativos, mas no caso de
Enrico, o teste apontou 22%

de neutralização.
Médica que atuava na
linha de frente em um
hospital da prefeitura de
Tubarão, a mãe do bebê,
Talita Menegali Izidoro,
de 33 anos, recebeu a Coronavac em fevereiro, na
34ª semana de gestação.
A decisão foi tomada junto
com o obstetra, já que, na
época, a imunização para
gestantes só era recomendada sob acompanhamento.
Como àquela altura o bebê
já estava quase formado
e seria uma vacina com
vírus inativado - com efeitos
colaterais mais brandos -,
Talita não teve dúvidas.
Vacina funciona
“O Enrico veio para mostrar que a vacina funciona
e que é o caminho”, diz.

A alimentação é sempre uma
aliada da beleza e bem-estar
Em tempos de pandemia e isolamento social,
aumentou o número de
pessoas que descobriram
seu lado gourmet e estão
experimentando novos
pratos e novos temperos.
Mas será que essas novas
experiências culinárias
estão levando em conta
a saúde e o bem-estar?
Também tem quem se alimentava em restaurantes
e por força da pandemia agora optaram pelo
delivery, com cardápios
recheados de fast-foods.
Cuidado! Você é o que
come!
Alimentos saudáveis
O assunto “alimentação” não é mais novidade,
no entanto é sempre atual
porque parece ser cada vez
mais difícil nos alimentarmos de maneira correta, ou
seja, ingerir os alimentos
que mantêm a nossa saúde
e não somente aqueles que
simplesmente matam a
nossa fome.
O nosso corpo – a nossa
aparência – é feita dos
alimentos que ingerimos.
Precisamos de alimentos
para viver; para viver bem,
ter saúde, alguns fundamentos básicos devem ser
respeitados na hora de
escolher o que vai por no
prato.
Por exemplo, uma dieta
pobre em proteínas vai
resultar em cabelos fracos
e quebradiços e o mesmo
acontecerá se ingerir muita
gordura e pouca vitamina.
Daí o ideal é equilibrar
esses e outros nutrientes.

mentos ricos em betacaroteno, como o mamão, a
cenoura e também os ricos
em licopeno, como o tomate. O tomate também é rico
em água, potássio, fósforo
e vitaminas A e C.

A natureza proporciona rica variedade de alimentos. Remédios naturais contra o desgaste natural e o envelhecimento
em geral. Basta prestar atenção e fazer a combinação certa
/ GB Imagem

Nutricional
Reconhecidamente, o
hábito brasileiro de consumir arroz e feijão é muito
saudável sob o ponto de
vista nutricional. Tendo
essa base, agora só falta
escolher bem os complementos que garantirão saúde do corpo e beleza que se
reflete na aparência de um
modo geral, especialmente
na pele.
Pele
Falando especificamente da pele, o maior órgão
do nosso corpo, ela precisa
de nutrição e cuidados
adequados porque está exposta aos raios nocivos do
sol, aos agentes poluentes
e as agressões do frio e do
calor, além de refletir tudo
aquilo que comemos.
Frutas
E novamente citando os
alimentos, alguns são im-

portantes especificamente
para a pele.
Vamos conhecer alguns
deles: abacaxi, kiwi, abacate, melancia, melão e pêssego são frutas que tem muita
água na sua composição
e ajudam a manter a pele
e o organismo hidratado.
As frutas vermelhas como
o morango, romã, mirtilo,
framboesa e a amora são
ricos em substâncias antioxidantes, sendo assim,
protegem o corpo da ação
dos radicais livres.
A couve é rica em fibras,
magnésio, cálcio, fósforo e
vitamina C, além de possuir
bastante água na sua composição ajuda na desintoxicação do organismo. Viu porque
o famoso suco que leva couve
crua é tão popular?
Além do uso tópico
de protetor solar, para a
proteção da pele contra a
radiação solar devemos
acrescentar ao prato ali-

Aliado contra a acne
O espinafre é rico em
vitaminas do complexo B e
atua no equilíbrio hormonal
e no controle da oleosidade
da pele. Assim, é um bom
aliado na guerra contra a
acne.
A abobrinha tem bastante água na sua composição
e vitamina B3, além de
manter a pele hidratada
auxilia a manutenção dos
níveis de colesterol.
Principalmente para
quem busca equilibrar o
peso, os grãos e cereais
integrais são ricos em fibras e vitaminas em sua
composição é o caso da
aveia, cevada e do arroz
entre outros.
O ovo é rico em proteínas, vitaminas do complexo
B e carotenoides e contém
ainda aminoácidos que
participam da produção do
colágeno.
Aliar uma alimentação
saudável rica em frutas,
legumes, verduras, grãos e
não se esquecer do consumo de água diariamente é
fundamental para a manutenção da saúde do corpo
e da pele.
Que tal começar a prestar mais atenção no prato?
Com todo respeito, fuja o
quanto puder dos alimentos
industrializados! Da Redação/GB Edições

Segundo ela, que também é
professora da Faculdade de
Medicina da Universidade
do Sul de Santa Catarina
(Unisul), o teste no filho foi
feito para colaborar com
pesquisas sobre os efeitos
da vacinação em mulheres
grávidas e para incentivar
gestantes a se vacinarem.
Mãe e filho ainda serão
acompanhados pelos próximos seis meses por um
grupo de pesquisadores catarinenses. Novos testes serão feitos a cada trimestre,
e o relato do caso deve ser
publicado em uma revista
científica internacional.
“O que nós vamos avaliar é se haverá o aumento
dos anticorpos (no bebê) e
se isso vai estar relacionado com a amamentação”,
explica o farmacêutico bio-

químico Daisson Trevisol,
que é secretário municipal
da saúde de Tubarão e
integrante do núcleo que
analisa o caso de Enrico
no Centro de Pesquisas
Clínicas da Unisul, onde é
professor.
Anticorpos
Em abril, outros estudos
já haviam apontado que
mães imunizadas contra
a covid passam anticorpos
para os bebês pelo leite
materno. Uma análise feita
pelo Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP),
a partir de mais de 100
estudos clínicos, concluiu
que os anticorpos poderiam prevenir a infecção
ou reduzir a gravidade dos
sintomas dos bebês.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ

ESTADO DO PARANÁ
ATO DA MESA DE N°. 04/2021
De 21 de maio de 2021.
ALTERA TEMPORARIAMENTE O HORÁRIO DE INÍCIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MARILUZ.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2.101, de 21 de maio de 2021, expedido pelo Chefe do Poder Executivo de
Mariluz, implementando medidas de emergência de enfrentamento à pandemia da covid-19, em razão do aumento
exponencial do número de casos positivados no Município, restringindo a circulação de pessoas nas vias públicas
entre as 20hrs e 05hrs do dia seguinte,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir o início das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Mariluz, para as 18h00 (dezoito horas), a
partir do dia 24 de maio de 2021 até 31 de maio de 2021, período de vigência das restrições estabelecidas no Decreto
Municipal nº 2.101/2021.
Art. 2º. Este Ato da Mesa entra em vigor, na data de sua publicação.
Mariluz - PR, 21 de maio de 2021.
Marcos Antônio Valério
Matheus Henrique Neves da Silva
Presidente1º Secretário

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr.
GELSON ANTONIO MOREIRA, brasileiro, auxiliar de produção, portador do CPF: 830.027.239-91 CTPS 3746048
- série 0020-Pr, a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 25 de
Março de 2021, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido,
o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT alínea “I’.
Tapejara/Pr em 24 de Maio de 2021.,
NUTRIJARA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Rua Luiz Cuareli, nº. 260
Tapejara/Pr.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 006/2021
DAS PARTES:
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA MUNICIPAL e o LAR SÃO
FRANCISCO DE ASSIS, inscrito no CNPJ n.º 03.460.803/0001-17, nos termos e condições abaixo estabelecidas.
OBJETO:
O presente Termo tem por objetivo auxiliar o atendimento de idosos do município de São Jorge do Patrocínio, abrigados pelo Lar.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O presente Termo de Fomento é firmado com o amparo do Decreto Municipal nº. 007/2017, de 25 de janeiro de
2017, que regulamenta a Lei Federal nº. 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, autorização Legislativa Municipal
nº. 2.399/2021 de 09 de MARÇO de 2021, Resolução nº. 028/2011 de 06 de outubro de 2011, Instrução Normativa
61/2011 de 1º de Dezembro de 2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e suas alterações.
VIGÊNCIA:
O presente Termo de Fomento terá vigência de março a dezembro de 2021 com término previsto para o dia 31 de
dezembro de 2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo unilateral fundamentado em razões concretas
que a justifiquem, desde que aceitas pela outra parte.
VALOR:
Os recursos serão liberados obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, a ser pago
em parcela única no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a
apresentação do requerimento.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A previsão orçamentária completa vinculada a presente transferência é a seguinte: Órgão – 06 – Secretaria de
Assistência Social / Unidade – 03 / Função 08 / Sub-Função 241 / Programa 0039 / Projeto Atividade – 2.096 / Cat.
Econômica – 3350 / Natureza – 3 Desp. 411 / Mod. Aplicação – 50 / Elemento – 43 / Desdobramento/Sub-Elemento
– 99.99.
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
A função de Gestor desta transferência será exercida pelo Servidora Pública ocupante do Cargo Efetivo de Assistente
Social, Sra. MARIA ALICE MAZZEI, brasileira, portadora do RG/CI nº. 909.855-0 SSP/PR, nominada através da
Portaria nº. 155/2017 de 30 de janeiro de 2017.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
O Tomador dos Recursos deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos bimestralmente no prazo de
até 30 (trinta) dias contados do encerramento de cada bimestre a que se referem, através da Plataforma do Sistema
Integrado de Transferências – SIT, instituído pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sob pena de reprovação e
devolução dos recursos financeiros recebidos.
DATA DE ASSINATURA:
São Jorge do patrocínio, 19 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 005/2021
DAS PARTES:
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA MUNICIPAL e o CENTRO
ASSISTENCIAL NOVA VIDA – CANV, nos termos e condições abaixo estabelecidas.
OBJETO:
O presente Termo tem por objetivo o atendimento dentro das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,
das necessidades referentes ao abrigo de Crianças e Adolescentes do município de São Jorge do Patrocínio, em
situação de risco, encaminhadas pelo Poder Judiciário desta Comarca.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O presente Termo de Fomento é firmado com o amparo da Lei Municipal nº. 2.400 de 17 de março de 2021, Publicada
no Diário Oficial do Município em 18 de março de 2021, Decreto Municipal nº. 007/2017, de 25 de janeiro de 2017,
que regulamenta a Lei Federal nº. 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, Resolução nº. 028/2011 de 06 de outubro de
2011, Instrução Normativa 61/2011 de 1º de Dezembro de 2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
e suas alterações.
VIGÊNCIA:
O presente Termo de Fomento terá vigência até 31 de dezembro de 2021 a contar da data de assinatura deste Termo,
podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo unilateral fundamentado em razões concretas que a justifiquem,
desde que aceitas por ambas as partes
VALOR:
Os recursos orçamentários e financeiros destinado a subvenção e acolhimento, constitui-se no valor global de R$56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais) que serão repassados da seguinte forma:
I. R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) a ser repassados da seguinte forma: 01 (uma) Parcela de R$
9.900,00 (nove mil e novecentos reais) referente ao mês de Março de 2021, 08 (oito) parcelas de Abril e Novembro
de 2021 no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) cada parcela e 01 (uma) parcela no valor de R$ 6.600,00
(seis mil e seiscentos reais) referente ao mês de Dezembro de 2021. II. R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a
serem repassados da seguinte forma: 01 (uma) parcela no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) referente
ao mês de março de 2021 e 09 (nove) parcelas de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) de abril a dezembro de 2021.
III. Este valor é referente ao abrigamento de 01(um) menor.
IV. O valor de repasse por menor abrigado poderá sofrer alterações de acordo com a quantidade de acolhimentos encaminhados pelo Município, tanto para mais quanto para menos de acordo com a necessidade e determinação legal.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Para o cumprimento da transferência financeira prevista neste Termo, será utilizada a seguinte Dotação Orçamentária:
Órgão: 06 – Secretaria de Assistência Social; Un. Orç.: 01 – Gabinete do Secretário; Atividade: 08.244.0080.2.092
– Programa de Atendimento a Criança e Adolescente em Situação de Risco (Casa Lar); El. Despesa 3.3.50.43 –
Subvenções Sociais
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
A função de Gestor desta transferência será exercida pelo Servidora Pública ocupante do Cargo Efetivo de Assistente
Social, Sra. MARIA ALICE MAZZEI, brasileira, portadora do RG/CI nº. 909.855-0 SSP/PR, nominada através da
Portaria nº. 155/2017 de 30 de janeiro de 2017.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
O Tomador dos Recursos deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos bimestralmente no prazo de
até 30 (trinta) dias contados do encerramento de cada bimestre a que se referem, através da Plataforma do Sistema
Integrado de Transferências – SIT, instituído pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sob pena de reprovação e
devolução dos recursos financeiros recebidos.
DATA DE ASSINATURA:
São Jorge do patrocínio, 19 de março de 2021.
.
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IPARANÁ

Com 11,6 mil contratações, construção
civil tem o melhor trimestre desde 2019
A estratégia do Governo do Estado de fazer da
construção civil protagonista da retomada econômica apresenta resultados
positivos. O setor fechou o
primeiro trimestre deste
ano com 11.603 vagas formais de emprego abertas,
ou seja, contratações com
carteira assinada. É o
melhor resultado desde
o início da gestão do governador Carlos Massa
Ratinho Junior, em 2019,
e cerca de 53% superior ao
recorde anterior de 7.573
postos de trabalho alcançado no terceiro trimestre
de 2020.
O desempenho é ainda
126% maior do que o mesmo período do ano passado (5.132 admissões), em
grande parte vivido antes
da pandemia da Covid-19
– os primeiros casos da
doença no Paraná foram
confirmados em 12 de março de 2020. O levantamento
foi realizado pelo Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda
da Secretaria de Estado
da Justiça, Família e Trabalho com base nos números mensais do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged),
vinculado ao Ministério da
Economia.
Pa r a o g o v e r n a d o r
Ratinho Junior, a perfor-

em virtude das medidas
restritivas. O setor, contudo, está se reaquecendo,
com reflexo nas contratações. Por isso o primeiro
trimestre deste ano foi o
melhor do setor durante a
série histórica analisada
(desde 2019)”, ressaltou
Suelen Glinski, chefe do
Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração
de Renda. “É fruto de um
trabalho organizado entre
a gestão de Ratinho Junior e do secretário Ney
Leprevost com o setor
produtivo”.

EXEMPLO
Sentimento visto na
prática. A construtora

londrinense A.Yoshii, por
exemplo, planeja encorpar
o atual quadro de 2.100
colaboradores com 795
admissões, entre diretas
e indiretas, até o fim de
2021. Destas, cerca de
75% serão ofertadas no
Paraná. Mão de obra para
dar conta da voracidade do
mercado de alto padrão no
Estado.
“Vejo o cenário como
superpositivo para a construção civil”, afirmou a
engenheira civil Juliana
Janoski Zandoná, que planeja entregar até o fim deste mês mais um edifício da
construtora em Curitiba,
com apartamentos que podem passar facilmente dos
R$ 5 milhões a unidade.

OUTRAS ATIVIDADES
mance revela o acerto no
planejamento do Estado,
que buscou tirar obras
estruturantes do papel
como forma de abrir vagas
de trabalho mais rapidamente. Citou, entre outras
ações, as modernizações
de rodovias, aeroportos e
também a construção de
casas populares.
“São mais de R$ 4 bilhões de obras em andamento no Paraná. Proje-

tos que disponibilizam a
contração rápida de mão
de obra. E, com o cidadão
empregado, ele consegue
cuidar da família, fazer
a compra no comércio e
aquecer a economia, gerando um ciclo virtuoso”,
destacou Ratinho Junior.
“O emprego é, sem dúvida,
a melhor política social
que existe. Agora, com o
Casa Fácil, por exemplo,
potencializamos esse mer-

cado”.
Fortalecimento que,
ressaltou ele, acaba por
impactar também no setor
privado. “O momento do
Paraná é muito bom e faz
com que os empresários
tenham confiança em investir no Estado”, disse o
governador.
“A construção civil foi
muito afetada pela pandemia. Algumas atividades
tiveram de ser paralisadas

O bom desempenho da construção é reflexo de
4.758 contratações em janeiro, 4.961 em fevereiro
e 1.884 em março – os números de abril ainda não
foram divulgados pelo governo federal. Há, porém,
outros destaques setoriais no período. A indústria
geral puxou as admissões com 23.917 postos, seguido
por informação, comunicação e atividades financeiras,
imobiliárias, profissionais e administrativas (16.479),
comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas (12.160), administração pública, defesa
e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (6.853), agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e aquicultura (2.823) e transporte,
armazenagem e correio (2.489).

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

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

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

resiDencias

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

soBraDos
Sobrado à venda, localizada próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! Possuindo 220m² de área total do terreno,
contendo 180m² de área construída, composto por 01 suíte,
02 quartos com moveis planejados e com ar condicionado em
todos os quartos, banheiro social, lavabo, sala de estar, sala de
jantar, cozinha planejada, despensa, piscina, 01 quarto adicional,
academia, espaço gourmet com ambiente fechado e garagem para
dois carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$ 560.000,00!
Sobrado à venda contendo excelente localização! Possuindo 1 suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada, copa,
despensa, área de serviço, espaço gourmet, churrasqueira,
piscina e duas vagas de garagem. Localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 1.200.000,00!

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar, lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro com 1 suíte, 2 quartos
e 2 vagas de garagem. Localizada no Condomínio Estrela do Sul,
Obs.; Ultima chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede
de irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira, para no
mínimo 10 animais (semi novo), demais formação de
pastagem com grama Ponta Roxa, Além disso possui
uma residência de madeira com aproximadamente
120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros
do Distrito de Serra dos Dourados e 1.300 metros do
asfalto. Valor R$ 750.000,00.

chalé

Sobrado à venda, localizado no Residencial Euro Park!
Modernidade define esse lugar! Este é um sobrado de
472,90m² de área construída, possuindo acabamentos únicos
e com excelente bom gosto. O pavimento superior contem
184,54m², é composto por 01 suíte presidencial, 02 suíte
máster, Sala e Varanda. Além disso, o piso inferior contém
257,11m² e possui sala de estar, sala de jantar, cozinha,
escritório, espaço gourmet, área de serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e 3 vagas de garagens. Localizado na
Rua José Inácio da Paixão, Residencial Euro Park, Umuarama
Paraná. Valor R$ 2.800.000.00.

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

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

CORSA CLASSIC
LS 11/11
Branco, R$ 18.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
CORSA PREMIUM
1.8 2007
Prata, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
GM PREMIER
17/18
Preto, 56.000 km. R$
135.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD

FORD

FORD KÁ 19/19
Branca.
14.000km
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

IMPORTADOS

IMPORTADOS

COROLLA SEG
07/08
Preto. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

GOL MIL ANO
2000
Prata, 02 portas, 04 pneus
novos. R$ 8.000,00. Fone:
(44) 9 8455-7039 Inácio.
SPACEFOX 1.6
11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
VOYAGE 92 CHT
Azul, único dono, manual,
nota ﬁscal. R$ 11.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
MOTOS

MOTOS

MOTO CG TITAN
KS 2004
Verde. R$ 3.500,00. Com
Baú e cavalete lateral
reforçado para carga.
Fone: (44) 9 8455-7039
Inácio.

DIVERSOS

DIVERSOS

MASSAGEM 24
HORAS
Massagem relaxante em
geral. centro de Umuarama.
Fone: (44) 9 9821-9199
VENDO
CONSÓRCIO
Vendo consórcio Honda
da Moto 160 Fan, com 25
parcelas pagas de um
total de 60. Valor pago
R$ 6.236,88 - valor a
negociar. Fone 9 99339053

AVISOS
E
AVISOS
E EDI
EDITAIS

COMUNICADO DE
EXTRAVIO
Comunicação Visual,
CNPJ 23.635.222/0001-86
, Comunica o extravio de
seu Alvará de Licença.
Pela presente publicação
os mesmos tornam-se
sem efeitos legais.
CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída de
169,18m², contendo 02
suítes, 01 quarto, banheiro
social, sala, copa, cozinha
planejada, despensa,
edícula (Área Gourmet)
com churrasqueira com
quarto e banheiro, Além
disso, possui garagem
para 2 carros e terreno
com área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná em
Umuarama-Pr. Valor R$
520.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de
área total do terreno sendo
( 15.50x13.48), o imóvel
possui área construída
de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala,
copa, cozinha planejada,
espaço gourmet, banheiro
social, lavanderia, despensa
e garagem para 3 carros.
Além disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler de 300
litros, duas caixas d’águas
totalizando 1500 litros, um
reservatório de água da
chuva de 6.000 litros, e
água quente em todos os
banheiros. Localizada na
Rua Francisco Rodrigues
Junior, 2426, Jardim
Alphaville,
próximo
ao Lago Aratimbó de
Umuarama-PR. Valor R$
750.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Chalé à venda, localizado na
região central de Umuarama!
Contendo 515,00² de área
total, sendo 117,09m² de
área construída, composto
por uma recepção, 02 salas
e 01 banheiro, além disso,
nos fundos possui uma casa
composta por 01 banheiro,
02 salas e uma churrasqueira

coberta. Avenida Rio de
Janeiro, n°5260, Zona II,
Umuarama-PR. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Sobrado à venda, contendo
280m² de área total do
terreno, sendo 281.51m²
de área construída,
possuindo 1 suíte máster
com Hidromassagem, 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de
serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e
2 vagas de garagem.
Localizada na Rua
Mato Grosso, Zona II,
Umuarama-PR. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

cocheira, para no mínimo 10
animais (semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira com
aproximadamente 120m² de
área construída. Localizada
na Estrada Aeroporto, a
2.500 metros do Distrito
de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.

Gostaria de visitar esta
chácara? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada
Jurupoca, próximas à
chácara do Celeiro, saída

B5

para Serra dos Dourados!
Todas as chácaras são
cercadas, possui água
instalada,
escritura
individual, contendo
ótima topograﬁa! São 14
chácaras no total a partir
de 2,000ha. Valor a partir
de R$450.000,00! Fale com
um de nossos corretores
para mais informações!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Excelente Sobrado à
venda, localizado no
Residencial Euro Park.
Modernidade deﬁne esse
lugar! Esse é um sobrado
de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos e
com excelente bom gosto.
O pavimento superior
contém 184,54m², é
composto por 01 suíte
presidencial, 02 suítes
máster, Sala e Varanda.
Além disso, o piso inferior
contém 257,11m² e possui
sala de estar, sala de
jantar, cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de
serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e
vagas de garagem para 3
carros. Localizado na Rua
José Inácio da Paixão,
Residencial Euro Park,
Umuarama-PR. Valor R$
2.800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
VENDO CASA
Localizado no Jd.
América.
Contendo
03 quartos, banheiro,
sala, 02 cozinhas. Área
construida 182,55m².Área
total do terreno 360M².
Contento no lote 02 kitnet.
R$ 425.000,00. Ótima
localização. Fone: 9
9918-3509

TERRENOS

TERRENOS

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
J 05991
Vende-se terrenos comerciais
sendo 2 lotes paralelos,
lote 02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em frente
a nova rodoviária, ótima
localização para comércios
de todos os segmentos.
Investimento com retorno
certo. Valor R$ 750.000,00
cada. Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

GRANDE
LEILÃO
DIA 26/05

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS
FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

PONTOS
COMERCIAIS

PONTOS

VENDE-SE
INSTALAÇÃO
COMPLETA
De Auto Elétrica, estoque
de peças ,equipamentos
e prateleiras. interessado
Fone: (44) 9 8455-7039
Inácio. Pego automóvel
como parte de pagamento.
VENDO GRÁFICA
COMPLETA
01 heidelberg sork-z
bicolor 65x48 adaptada
álcolor, 01 multilith 1250
bandeja, 01 Catu 510 com
sistema de numeração,
01 guilhotina Catu s80
com 2 facas, 01 Catu
380 , 01 gravadora
chapa skay, 01 picotador
cosani, Bancadas mesas
computador impressora
e insumos. Fones: (44) 9
9766-0455 Mauro whats
ou 9 8427-72323
LOTESLOTES
RURAIS

RURAIS

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

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

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

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23 e 24 de Maio de 2021

IDESAFIO

Ford Bronco Sport chega para brigar
com Land Rover Discovery Sport
Importado de Guadalajara, no México, o Ford Bronco
Sport estreia a nova fase da
marca como importadora
no Brasil e chega por aqui
apenas na versão topo de
linha Wildtrak, custando R$
256.900. O SUV médio com
DNA off-road tem tamanho
de Jeep Compass, mas, segundo a Ford, seu principal
alvo no mercado é o Land
Rover Discovery Sport. O
curioso aqui é a diferença de
preço entre eles.
A versão mais cara do
Compass e com mais apelo
off-road, a Trailhawk, parte
de R$ 224.304 — R$ 33 mil
a menos que o Bronco Sport
—, e a opção de entrada o
Discovery Sport, a S, sai por
R$ 293.950 — quase R$ 40
mil a mais.
Seja lá qual for o adversário, não há como negar que a
missão é muito difícil por tudo
o que aconteceu com a Ford
em 2021.
Depois do comunicado

de encerramento da produção de seus carros por
aqui, no começo de janeiro, a
reação de muitos clientes foi
negativa, e retomar a confiança do público é um processo
lento. Trazer o Bronco Sport
foi uma ótima opção para o
primeiro lançamento da Ford
depois de um começo de ano
bem conturbado.
Se o Bronco é um dos
carros mais icônicos da Ford
nos Estados Unidos, talvez
a principal lembrança dele
no Brasil para muita gente
seja pela perseguição policial
mais famosa de todos os tempos na televisão ao vivo. Não
tem como falar do modelo e
não mencionar esse episódio,
até porque ele influenciou na
data de lançamento do carro
no ano passado.
Em 13 de junho de 1994,
O. J. Simpson, ex-jogador de
futebol americano e ator, percorreu 96 quilômetros com
uma arma apontada para
a própria cabeça no banco

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Residencias:

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

R$ 1.200.000,00

VEndAS

LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

Residência:

R$ 175.000,00

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

R$ 420.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 650.000,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 175,00
m² e área construída de aprox.
129,00 m², localizada na Rua
Olimpio Spina, s/ nº, Parque
Interlagos. Sendo 01 suíte
com closet, 02 quartos, sala,
cozinha, BWC social, área de
serviços, área gourmet e garagem. *RESIDÊnCIA nOVA
COM ACABAMEnTO ALTO
PADRãO*.

R$ 250.000,00

Residências em alvenaria, localizada na Rua Santa Madalena,
n º 4863, no Parque San Marino, umuarama/PR, com área
total de terreno de 278,20m²,
e área construída de aproximadamente 163,00 m². A casa
da frente contem 01 suíte, 02
quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha com armários
planejados, BWC social, área
de serviços e 02 vagas de garagem cobertas; E casa dos
fundos contem 02 quartos,
sala e cozinha conjugada e
BWC social.

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.

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

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

VEndAS

Ed. Orion, apto 1504, frente
para a Praça Miguel Rossafa,
com área total de aprox. 300,00
m² e área privativa de aprox.
180,00 m², localizado na Av.
Maringá, nº 5516, Zona III, contendo 03 suítes, sala de jantar,
sala de estar, varanda gourmet
com churrasqueira, BWC social,
cozinha, área de serviço com
BWC, 03 vagas de garagens e
dispensa de garagem.

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.

VEndAS

VEndAS

Sobrado – Térreo - sala de estar,
01 escritório bwc, Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de tv c/
sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área
de serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc e garagem. Rua Piauí
3569, Zona II. Corretor Otávio.
VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00
Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.

Residências:

Apartamentos::

R$ 380.000,00

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

Terrenos:

R$ 1.300.000,00

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

Ed. Cora Coralina, apto 31,
com área total de aproximadamente 160,41 m² e área
útil de aproximadamente e
101,46 m², localizado na Av.
Tiradentes, nº 2931, contendo
01 suíte com guarda roupa,
02 quartos, sala, cozinha com
móveis planejados, BWC social,
área de serviços e garagem.
Apartamento em fase final
de acabamento de reforma.
Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual. **Condomínio
Incluso**
LOCAÇÕES
Residências:

Terrenos:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIx. COM POSSIBILIDADE DE
PARCELAMEnTO EM ATé 100 VEZES
COM CORREçãO. PRóx. AO nOVO
ShOPPInG.
VEndAS
Terrenos:

R$ 280.000,00

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

LOCAÇÕES
Residências:

Apartamento: R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. ótima localização!

Residência:

R$ 180.000,00

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

Sobrado:

R$ 600.000,00

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

VEndAS
Terrenos:

R$ 140.000,00

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

R$ 700,00

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

Apartamento:

R$ 2.300,00

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

LOCAÇÕES
R$ 1.400,00

Sobrado em alvenaria com
área total de aprox. 133 m² e
área construída de aprox. 170
m², localizado na Rua Raul
Destro, nº 3933, Jardim Paris,
contendo 01 suíte com sacada,
03 quartos, 02 BWC sociais,
sala, cozinha, área de serviços
e garagem. Aluguel + Coleta
de Lixo + Seguro Anual.

R$ 850,00

Ed. Lake Park, apto 34, bloco A,
com área total de aproximadamente 112,62 m² e área útil de
aproximadamente 74,95 m², localizado na Rua Leonildo Stecca, nº
2589, Jardim Cruzeiro, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
BWC social, área de serviços e garagem. Condomínio contém: Piscina,
salão para festa e Playground.
Aluguel + Condomínio + Coleta de
Lixo + Seguro anual.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 12.000,00

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

R$ 5.000,00

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

R$ 7.000,00

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

LOCAÇÕES

Sobrados:
VEndAS

R$ 1.200,00

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

Apartamentos:
VEndAS

R$ 550.000,00

R$ 1.600,00

VEndAS

VEndAS

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

VEndAS
Apartamentos:

R$ 700.000,00

Apartamentos: R$ 330.000,00

VEndAS
Apartamentos:

além de bancos e volante
revestidos de couro.
Para quem gosta de borracha, a notícia é boa. Literalmente todo o assoalho,
incluindo o porta-malas, são
revestidos do material para
facilitar na limpeza, já que
seu apelo off-road é muito
grande. (Com informações da
Auto Esporte))

Sobrados:

Residencias:

Residencias: R$ 800.000,00
Residência em alvenaria, com área
total de terreno de 225 m², sendo
7,50 m x 30,00 m e área construída
de aprox. 185,00 m², localizado na
Rua José Tertuliano Teixeira Morais,
nº 2570, Pq Cidade Jardim, sendo
01 suíte com sacada, 02 demi-suítes, sala de TV, cozinha e sala de
jantar anexo em espaço gourmet
com churrasqueira, lavanderia e
garagem para 02 carros. Contem
móveis planejados em todos os
cômodos.

chegada.
O visual do Bronco Sport
é bem quadrado, mantendo
a tradição de todas as gerações, e até lembra muito as
linhas de um Land Rover. Mas
seu maior diferencial está no
interior, que é bem refinado
e traz ótimos acabamentos,
com materiais emborrachados no painel e nas portas,

VEndAS
Sobrado:

VEndAS

VEndAS

Depois de mudar o lançamento, finalmente o novo
Bronco foi apresentado em
13 de julho do ano passado. E,
segundo executivos da Ford,
desde o início havia planos
para trazer o Bronco Sport
para o país. Já o Bronco convencional, com porte de Jeep
Wrangler e Land Rover Defender, não tem previsão de

VEndAS

R$ 850.000,00

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

R$ 450.000,00

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

VEndAS
Residencias:

de trás de um Bronco pelas
ruas de Los Angeles (Califórnia) enquanto seu amigo
dirigia. Dezenas de viaturas
perseguiam o veículo após
Simpson ter sido acusado de
assassinar sua ex-esposa e
um amigo dela.
Estima-se que 95 milhões
de pessoas assistiram a fuga
ao vivo pela televisão. E a
imagem daquele Bronco ficou tão marcada no mundo
inteiro que a Ford teve até de
mudar a data de lançamento
desta geração atual. O SUV
teve cinco gerações até então,
entre 1966 e 1996, quando
saiu de linha.
O ressurgimento do novo
Bronco, após 24 anos, estava
marcado para o dia 9 de julho
de 2020. Porém, por ironia
do destino, seria a data aniversário do ex-atleta, que foi
inocentado dos assassinatos
de forma muito polêmica,
mas acabou preso em 2007
por vários outros crimes.
Atualmente, ele está solto.

R$ 6.000,00

Salão Com. c/ 8 salas na Av. Flórida,
esq. c/ a Rua Min. O. Salazar, ponto
com. para clínica ou escritório. Corretor Caetano. + Seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 1.500,00

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

