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Adoção de lockdown em Umuarama
vai depender dos prefeitos da região
O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom,
e a secretária da Saúde, Cecília Cividini
anunciaram ontem em live que um possível
fechamento total da cidade está em análise,
mas não tem nada certo. O assunto será definido em reunião dos prefeitos da Amerios
nesta segunda-feira. Pozzobom afirmou que
Umuarama só vai fechar tudo se as cidades
da região também fecharem, porque sem
isso, a medida poderia não surtir efeito. Eles
voltaram a apelar pelo isolamento social e a
secretária Cecília foi às lágrimas aos falar
da dedicação dos profissionais de para salvar vidas, enquanto ainda existem alguns
que desdenham da pandemia e do esforço
desses profissionais. Página A3
FRONTEIRA

Guaíra, Mundo Novo
e Salto del Guayrá
se unem para punir
aglomerações

Prefeito Pozzobom e a secretária Cecília Cividini em live neﬆe sábado: momento crítico da pandemia
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ANIME-SE

CHOCOLATE

Ainda é
possível
celebrar o Dia
da Felicidade

Doceiras usam a
criatividade para
vender mais ovos
artesanais
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Com vendas pelo Instagram e
Whatsapp, as doceiras Andressa
Marchetto e Beatriz Fiaux viram
nas redes sociais uma poderosa
ferramenta para chegar na casa
dos clientes de forma assertiva.
Os canais estão sendo usados
para a venda dos ovos de chocolate artesanais e com isso
esperam bons lucros, mesmo
com os problemas da pandemia.

SAÚDE

Os benefícios
das atividades
físicas na
gestação
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DETENTOS DA PECO PRODUZEM PARA A UOPECCAN

Há mais de um ano, um grupo de internos da Penitenciária de Cruzeiro do Oeste (PECO) realiza um trabalho
silencioso, mas importante para ajudar a quem trabalha diretamente no enfrentamento da covid-19: a confecção de máscaras, aventais cirúrgicos, jalecos, lençóis e fronhas que são usados na Uopeccan. Página A6
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PR AUMENTA PRODUÇÃO DE CARNES - O

Paraná confirmou o bom desempenho no mercado de proteínas animais. Os destaques foram na produção de carne suína e frango, que
apresentaram variação positiva de 11% e 3,9%, respectivamente,
na comparação com 2019, segundo IBGE. Página A7
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PARANÁ

Recursos da Assembleia Legislativa serão
usados na compra da vacina contra a Covid
Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná
garantiu, já em agosto de 2020, o valor de R$
100 milhões para a aquisição de vacinas contra a
Covid-19. Esse recurso foi repassado ao Governo
do Estado para a aquisição do imunizante quando
estivesse disponível no mercado e autorizado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Agora, esses valores economizados pelo Poder
Legislativo serão utilizados pelo Governo para a
compra de um primeiro lote de imunizantes. Nesta
semana, o governador do Paraná, Carlos Massa
Ratinho Junior, anunciou a formalização de protocolos de intenção com diferentes laboratórios para
a compra de 16 milhões de doses da vacina contra
a Covid-19. Número que poderá ser ampliado para
33 milhões de doses conforme a capacidade de
fornecimento pelas empresas.
Outros R$ 100 milhões para a compra de vacinas
também foram aprovados pelos deputados estaduais no Orçamento do Estado para 2021. “Assim,
o Paraná tem R$ 200 milhões para a compra de

vacinas. Insumo tão esperado por todos para que
com a imunização possamos voltar a ter uma vida
normal”, apontou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB).
Na época do repasse, o presidente Traiano destacou que o montante era resultado da eficiência na
gestão dos recursos da Assembleia e demonstrava o
comprometimento de todos os deputados para superar a pandemia. “Esse gesto é uma demonstração
de respeito ao momento que o Paraná está vivendo
de pandemia. Esse recurso é fruto da economia que
a Assembleia vem promovendo com a contribuição
de todos os deputados. Vai dar segurança financeira
para compra das vacinas”.
Já o primeiro secretário da Assembleia, deputado
Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou que a vacina para a Covid-19 deverá ser gratuita para todos.
““A parceria entre Legislativo e Executivo tem sido
muito importante nesse momento. Queremos uma
vacina eficaz e gratuita. Nosso objetivo é imunizar
todos os paranaenses”.

Informais poderão consultar
auxílio emergencial a partir de abril
Brasília - Os trabalhadores informais poderão
consultar, a partir de 1º de abril, se receberão a
nova rodada do auxílio emergencial, informou
ontem (19) a Dataprev, empresa estatal responsável
por processar os pedidos.
As consultas poderão ser feitas no site Consulta
Auxílio. Bastará o beneficiário digitar nome completo, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), nome da
mãe e data de nascimento. Na recriação do benefício, o governo não reabriu os pedidos de auxílio
emergencial. Foi aproveitada a base de dados do ano
passado e a atualização do cadastro no aplicativo
Caixa Tem, que começou a ser feita no último domingo (14) e segue até o dia 31. A Dataprev apenas
informará se o trabalhador informal que recebeu
o auxílio em 2020 se enquadra nos novos critérios
para continuar a ganhar o benefício neste ano.

Os participantes do Bolsa Família e os inscritos
no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) não precisarão fazer a
consulta. Eles receberão a nova rodada do auxílio
emergencial automaticamente, desde que se encaixem nas exigências definidos pelo governo. Para o
Bolsa Família, será pago o benefício de maior valor:
o do programa social ou o auxílio emergencial.
Neste ano, as regras para o auxílio emergencial
ficaram mais rígidas. O auxílio será pago em quatro parcelas a famílias com renda per capita (por
pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 550) e
renda mensal total de até três salários mínimos
(R$ 3.300). Os benefícios terão três valores: R$
150 para pessoa que mora sozinha, R$ 250 para
famílias geridas por homens ou casais e R$ 375
para famílias geridas por mães solteiras.

A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS CIVIS E A INDENIZAÇÃO
DECORRENTE DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior e Ana Caroline Rodrigues Pazinato

Direito
em
Debate

Rubens Limongi França (1927 – 1999), foi
advogado, professor, escritor, poeta, artista, pintor,
escultor, conferencista nacional e internacional.
Lecionou por muitos anos na USP – Universidade
de São Paulo e na PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi responsável pela formação
de uma importante geração de civilistas. Suas obras
jurídicas são referência clássica, universal e segura
do melhor Direito e da melhor doutrina. No campo
dos Direitos da Personalidade foi precursor. É sua a
frase: “O Direito deve estar a serviço do homem”.
Em tempos “estranhos”, “bicudos” como estes
que estamos percorrendo, com “xerife” no posto de
Ministro do Supremo Tribunal Federal, a liberdade
do povo brasileiro - Direito Civil inalienável e intransmissível - corre perigo. A insegurança jurídica
perpetrada pelo Poder Judiciário tornou-se a pedra
no sapato de todo homem de bem. A omissão do
Poder Legislativo, bem como, o lockdown, a recusa
na implantação do protocolo de tratamento médico
preventivo e o aumento no número de mortes,
provocado por membros do Poder Executivo, caracterizam negligência, e, também, prejudicam os
cidadãos. Estamos sendo vítimas de uma guerra
política em meio a uma pandemia. As autoridades
estão cerceando os Direitos de ir e vir; de expressão;
de opinião; de crença religiosa; de trabalho para prover o pão; de acesso à informação transparente na
administração pública; de escolher o medicamento
em tempo de pandemia; de ter acesso a informação
verdadeira pela mídia (sem manipulações), causando pavor e grave ameaça psicológica na população
como um todo. Tais fatos provocam grave violação
dos Direitos da Personalidade nas vítimas, pois fere
a sua dignidade, podendo gerar o dever de indenizar.
A constituição é a Lei Maior de um Estado Democrático de Direito, sendo que a partir dos valores
erigidos nesta, constroem-se as demais normas de
um Estado. Por conseguinte, os legisladores constituintes elevaram a Dignidade da Pessoa Humana a
preceito fundamental, previsto no artigo 1°, inciso
III, da Magna Carta. De tal preceito, decorrem os
direitos da personalidade, os quais podem ser sintetizados como os atributos inerentes ao Homem,
tais como: vida, liberdade, igualdade, propriedade,
honra, imagem, nome, entre outros.
Acontece que a violação dos direitos da personalidade (por ação ou omissão) são atos ilícitos, que
geram o dever de indenizar, conforme definido pela
própria Constituição Federal no artigo 5°, incisos V
e IX, bem como, disciplinado pelo Código Civil em
seus artigos 186 e 927. Neste sentido, é necessário
que haja dolo ou culpa do agente, mais o nexo causal
entre o dano e o fato que gerou o dano, para que
se acarrete ao agente do ilícito, essa incumbência

de indenizar. O direito violado, é o direito subjetivo,
que segundo Mendes Berti, estudioso do Direito,
“trata-se de direitos com os quais se visa a proteger a pessoa em face de todos os demais[...] São
essenciais ao resguardo da Dignidade Humana”.
Assim, a indenização por danos psíquicos, morais
e materiais tem para o agressor o objetivo de pena
educativa e para a vítima uma compensação pelos
danos sofridos. Para tanto, o valor da indenização
é determinado pelo juiz, por meio da proporção do
dano sofrido pela vítima.
A violação dos Direitos Civis (Direitos Personalíssimos) da população brasileira deve ser contida.
Sequelas gravíssimas estão sendo esculpidas de forma orquestrada, na mente e no coração do povo. As
autoridades públicas (distrital, municipal, estadual
e federal), os legisladores e os julgadores precisam
se entender a fim de salvaguardar os direitos da
pessoa humana. Estamos diante de um grave dilema
moral entre dois valiosos preceitos: o do Direito à
Saúde e o da Dignidade da Pessoa Humana. Dois
“cristais” que se forem quebrados/violados não
se reconstroem mais. Cuidar da saúde pública é
dever do Estado. É isto que as autoridades estão
procurando fazer. Todavia, descuidar/negligenciar
da integridade física, psíquica, espiritual e material
da pessoa humana, e, com isto, provocar o chamado
dano coletivo, pode gerar indenização, mesmo em
tempos de pandemia.
Limongi França nos ensina que: “O dano psíquico ofende os atributos do intelecto e do sentimento que constituem os elementos intrínsecos da
personalidade. Ofensas à liberdade, à intimidade,
ao sigilo, e a incolumidade da mente, constituem
exemplos deste dano”. Se não bastasse o vírus da
Covid-19 para desestabilizar o emocional do povo
brasileiro, sofremos interferência acintosa de autoridades dos três podres que sem embasamento
legal, restringem direitos fundamentais da pessoa
humana, causando grave violação dos Direitos Civis,
que são integrantes dos Direitos da Personalidade.
Até quando vamos tolerar/suportar essa desarmonia
pública? Será que voltaremos a ser escravos de um
sistema corrupto e abusivo? Acorda Brasil!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
Ana Caroline Rodrigues Pazinato
Acadêmica do Curso de Direito
UNIPAR – Universidade Paranaense
ana.pazinato@edu.unipar.br

Coluna Ilustradas
Congresso quer tirar recurso da
Previdência para bancar obras
O Congresso Nacional quer tirar recursos previstos
para o pagamento de benefícios previdenciários e
direcioná-los a obras e ações de interesse parlamentar,
segundo apurou a Agência Estado com três fontes
que acompanham as discussões. A estratégia é amparada em uma expectativa de economia maior com
a reforma da Previdência aprovada em 2019, mas a
área econômica é contra a medida porque a realocação de recursos pode colocar em risco uma despesa
que é obrigatória. Além disso, o reajuste maior do
salário mínimo, para R$ 1,1 mil, deixou quase nenhuma margem de manobra dentro do Orçamento.
Os parlamentares estão de olho nas despesas com
a Previdência depois de verem frustrada a tentativa
anterior de abrir espaço no Orçamento: patrocinados
pelo presidente Jair Bolsonaro, eles queriam retirar
os gastos com o Bolsa Família do alcance do teto de
gastos, a regra que limita o avanço das despesas à
inflação. Emendas parlamentares já estavam engatilhadas para preencher o espaço deixado pelos quase
R$ 35 bilhões previstos para o programa social. Com a
ameaça de chaminé no teto, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, entrou em campo para desarmar a
bomba.
Segundo apurou a reportagem, a pressão inicial
mirava em R$ 16,5 bilhões em gastos com Previdência, mas fontes que participam das discussões
reconhecem que até mesmo o relator do Orçamento,
senador Marcio Bittar (MDB-AC), está reticente em
bancar um remanejamento dessa monta. As despesas
previdenciárias são obrigatórias, e uma reavaliação
nesses números precisa ser criteriosa para não cair
na vala da contabilidade criativa.

OAB pede ao STF que obrigue
Bolsonaro a comprar vacinas
para imunização em massa
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) recorreu
ao Supremo Tribunal Federal (STF) para obrigar o
presidente Jair Bolsonaro a adquirir vacinas suficientes para a imunização em massa da população
contra a covid-19. A ação é assinada pelo presidente
da entidade, Felipe Santa Cruz, que acusa o governo
federal de encarar a vacinação ‘mais como um problema do que uma solução’, levando a atrasos nas
campanhas de imunização e aumento do risco do
surgimento de novas variantes no País. “A Presidência
da República e o Ministério da Saúde têm encarado as
vacinas mais como um problema do que uma solução.
Em inúmeros episódios, aqueles que deveriam ser
responsáveis por gerir as crises, se valeram de seus
discursos e cargos para deslegitimar a vacinação,
discriminando os imunizantes de determinados países e fazendo terrorismos sobre os possíveis efeitos
da vacina na saúde da população”, anotou Santa
Cruz. A OAB ressalta que a postura do governo federal no combate à pandemia ‘tem sido descrita por
especialistas da saúde e pela mídia, dentro e fora do
País, como um dos fatores que contribuíram para a
conjuntura calamitosa atual’. “A situação, conforme
amplamente noticiada, é dramática e exige medidas
urgentes e drásticas”, frisou o presidente da OAB.
A ação pede ao STF que determine a Bolsonaro a
obrigação de adquirir doses de vacinas contra a covid
em quantidade suficiente e necessária para garantir a
imunização em massa da população de forma urgente
e no menor prazo possível.

Remédios para pacientes
covid ficaram até 400%
mais caros, diz estudo do RS
Levantamento feito pela Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Alegre aponta aumento entre 200%
e 400% nos preços dos medicamentos e insumos
usados no tratamento de covid-19, que agora estão
em falta em várias regiões do País. A análise incluiu
22 fármacos, relacionando preços de ata do Ministério da Saúde e comparando aos valores médios
praticados em março de 2020 e o mesmo mês deste
ano. O cisatracúrio, um bloqueador neuromuscular,
teve aumento médio de 434%. De R$ 15,73 no ano
passado, passou a custar R$ 84,03. Já o rocurônio,
relaxante muscular, subiu 362%, de R$ 19,26 para
R$ 89,13. Com requisição de medicamentos feita
pelo Ministério da Saúde, a Associação Nacional de
Hospitais Privados (ANAHP) disse nesta sexta-feira,
19, que parte dos remédios de intubação têm estoque
somente para 48 horas. O Fórum dos Governadores,
em ofício ao presidente Jair Bolsonaro, alertou sobre
falta de medicamentos em 18 Estados e apontou risco
de colapso. O prefeito Sebastião Melo (MDB) encaminhou nesta sexta-feira, 19, ofício ao procurador
geral de Justiça Fabiano Dallaz pedindo investigação
no sobre preço dos fármacos.
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IMAIS UM APELO

Em pronunciamento, prefeito e secretária
pedem apoio no enfrentamento à pandemia
Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom e a secretária de Saúde, Cecília Cividini, reforçaram o apelo
para que a população mantenha os cuidados e ajude
a conter a transmissão do
coronavírus, em especial
na semana da Páscoa, que
costuma ter reuniões familiares e aglomerações.
Novas medidas estão em
análise, mas ainda não
foram definidas e a população será avisada com
antecedência antes que
elas sejam colocadas em
prática, caso haja a concordância dos municípios da
região representados pela
Amerios (Associação dos
Municípios Entre Rios).
Em pronunciamento
de 40 minutos na manhã
deste sábado, 20, nas redes sociais da Prefeitura,
Pozzobom mostrou um
panorama da pandemia
na cidade – que é polo da
região – após um ano de
enfrentamento. “Nesse
período já perdemos 110
pessoas para a Covid-19 e
235 somando com a região.
Todo mundo já conhece
alguém que morreu dessa
doença e hoje chegamos ao
momento mais crítico. Não
temos mais leitos, os profissionais estão exaustos, os
medicamentos e insumos
estão acabando e não há
mais equipamentos nem
para comprar”, relatou.
O prefeito lembrou o
desconhecimento no início
da pandemia, a sensação
de que a situação estava
sob controle até outubro
passado, o agravamento dos
casos a partir de novembro
devido à mutação do vírus
e os esforços realizados.
“Hoje a situação é grave,
mas temos de enfrentar.
Não podemos temer, vamos
agir com otimismo”, acrescentou.
A secretária Cecília Cividini lembrou da estrutura

de atendimento que foi
ampliada nos hospitais –
que dobraram o número de
leitos – e nas unidades básicas, no ambulatório de síndromes gripais e no Pronto
Atendimento 24h. “Nosso
PA equivale a um hospital de campanha, como o
de Paranavaí, pois temos
média de 20 pacientes internados, quatro intubados
neste sábado, e oferecemos
toda a assistência para
ampliar o atendimento
dos hospitais. Mortes que
ocorrem nas unidades são
porque a doença ficou mais
agressiva, e não por falta
de assistência. Todos que
chegam tem sido atendidos por nossas equipes
ou direcionados a outras
unidades”, explicou.
As medidas preventivas
e a vacinação são as armas
para conter a transmissão
do vírus. Por isso é importante reforçar o uso dá
máscara, a higienização
constante das mãos, o distanciamento, evitar cumprimentos e a todo custo
evitar aglomerações. “Esses cuidados vão nos ajudar
a superar esse momento.
Mas todos precisam fazer
a sua parte, se empenhar,
se cuidar. Neste sábado vacinamos um grande grupo
de pessoas de 75 anos ou
mais nas UBS e logo esperamos ampliar a vacinação
a outros grupos”, disse a
secretária.
O gerenciamento dos
leitos e a capacidade de
vagas depende da regulação da Macrorregional
Noroeste (quatro regiões),
regulada com a melhor
dinâmica possível. “Sobre a
taxa de ocupação, quando
aparece leito ‘vazio’ na tela,
é porque há pacientes em
trânsito, de um local para
outro. O leito não está
vazio, está aguardando o
paciente mais grave ser
encaminhado pela regula-

A secretária da Saúde, Cecília Cividini chorou ao falar do esforço da equipe para salvar vidas

ção”, explicou.
O prefeito e a secretária asseguraram que os
pacientes estão sendo assistidos nas unidades por
médicos, enfermeiros e até
profissionais voluntários,

fazendo terapia respiratória. Existe uma colaboração
entre os municípios da
região, com medicamentos,
equipamentos e leitos pósCovid. “Nossa dinâmica
funciona 24h. As equipes

estão exaustas, dando seu
melhor, tirando força do
alto, mas garantindo atendimento”, disse Cecília.
LIMITE
“Somos centro de tra-

UNIÃO DE ESFORÇOS
Já se passou um ano de pandemia e muitos não perceberam que precisam
ajudar, se cuidar, evitar a transmissão. “Vemos muitos barcos indo para os
rios, churrascos, festinhas, a situação está complicada. Cuidamos de um
lado e o povo desmancha do outro. Mais de mil pessoas estão envolvidas
no enfrentamento, mas temos 115 mil habitantes. São poucos servidores e
profissionais para conter o exagero, a insubordinação de muitas pessoas”,
lamentou o prefeito.
Pozzobom assegurou que eventuais medidas para segurar a expansão
do vírus serão definidas em conjunto pelos municípios e anunciadas com
antecedência. “Estamos discutindo várias ideias, mas não fechamos o plano
ainda. Tomaremos medidas se todos concordarem, mas população pode ficar
tranquila que terá prazo para se organizar, se acalmar. Não vai ser de hoje
para amanhã e será em conjunto, como na região de Curitiba, Ponta Grossa
e Cascavel”, completou.

tamento em saúde aqui.
A região toda vem para
Umuarama, mas chega
uma hora que batemos no
limite. Os profissionais se
esgotaram, se infectaram,
alguns morreram e a equipe se desdobra, se ajuda,
para atender. A ampliação
da estrutura do PA salvou
muitas vidas porque os
hospitais não tem como
acomodar mais pacientes,
apesar da boa vontade,
mas o desespero cresce
até entre os profissionais.
Precisamos do apoio da população com a prevenção”,
acrescentou o prefeito Celso Pozzobom.
Umuarama se juntou
à frente nacional dos
municípios para compra direta de vacina, a
produção o imunizante
vem aumentando no
país e o Ministério da
Saúde deve ampliar a
aquisição no exterior.
“As coisas estão evoluindo, mas o vírus é
rápido e a internação é
longa. Precisamos nos
cuidar para não sermos
infectados. Recebemos
críticas e mentiras, que
colocam a população
em dúvida. Muito se fala
nas redes sociais para
confundir, aterrorizar,
desmerecer as autoridades. A população precisa buscar informações
confiáveis na imprensa
séria”, orientou.
Milhares de pacientes
passaram pelos leitos e se
recuperaram. Muitas vidas
foram salvas. “Os críticos
deveriam ter a coragem de
visitar os hospitais, ver o
que acontece lá, passar um
dia no PA, ver o trabalho,
a realidade, o sofrimento
dos pacientes e dos profissionais de saúde, ter de
‘escolher’ quem vai receber
o respirador. Quem critica
deveria ajudar a unir a
população, fazer papel de
cidadão”, reforçou.

Equipes mantém fiscalização para evitar descumprimento de medidas preventivas
Umuarama - A Guarda Municipal e a equipe
da Vigilância Sanitária
da Secretaria Municipal
da Saúde seguem com a
fiscalização das medidas
definidas pelos decretos
do Estado e do município
para o enfrentamento da
pandemia de coronavírus
em Umuarama. O trabalho é realizado a partir de
denúncias da população
ao telefone 153 e também
por vistorias pelas ruas
da cidade, conforme os
horários definidos pelos
decretos, com apoio da
Polícia Militar.
Nos últimos dias a GMU
recebeu denúncia de funcionários com suspeita
de Covid-19 trabalhando

em empresa do Parque
Industrial, que foi repassada à Vigilância. Foram
realizadas visitas a estradas
e ao comércio no distrito
de Lovat, sem alterações.
Uma equipe apoiou os fiscais da Vigilância Sanitária
em abordagens a comércios
na Av. Maringá e foram
recebidas várias denúncias
de aglomeração em supermercados, empresas, bares
e reuniões familiares em
residências.
Um bar foi infracionado
na Av. Ângelo Moreira da
Fonseca, imediações da Zaeli, outro na Av. Apucarana,
que estava fechado com
clientes no interior, e também um ponto de venda de
lanches na Av. Paraná. Tam-

bém houve orientações em
alguns casos, como em ponto
de venda de espetinhos e
restaurante aberto após as
22h, na rua Guadiana, com
clientes dentro do estabelecimento. Após a fiscalização
o local foi fechado.
Houve ainda aglomeração de jovens fazendo uso
de narguile, que foram
orientados e dispersos, e
denúncia de comercialização de cerveja em conveniência após as 23h, onde
a funcionária foi orientada
a realizar apenas o abastecimento de veículos. Por
volta das 23h30 de sexta,
a equipe encontrou um bar
aberto na Av. Pirapó, com
clientes. O proprietário foi
orientado e o bar fechado.

Fiscalização tem muito trabalho para fazer as pessoas cumprirem as medidas reﬆritivas

Paraná recebeu neste sábado mais 240,4 mil doses da vacina contra a Covid-19
O Governo do Estado
recebeu neste sábado
(20) mais 240.450 doses
de vacinas contra o coronavírus. São 234.200
doses da Coronavac,
produzida pela Sinovac
e Instituto Butantan,
e 6.250 do imunizante
desenvolvido pela Universidade de Oxford/
AstraZeneca, parte do
primeiro lote fabricado
pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz).
As doses serão encaminhadas para o Centro
de Medicamentos do
Paraná (Cemepar) para

o registro e armazenamento. A distribuição
entre as 22 Regionais de
Saúde do Estado será
nesta segunda-feira (22).
As doses serão enviadas
por transporte terrestre.
Este é o 9.º lote encaminhado pelo Ministério
da Saúde, totalizando
1.500.450 doses recebidas pelo Paraná. De
acordo com a Coordenação-Geral do Programa
Nacional de Imunizações, as vacinas deverão
ser aplicadas em três
grupos prioritários:
idosos, profissionais da

saúde e povos de comunidades tradicionais e
quilombolas.
VACINAÇÃO
Conforme orientação,
as unidades da Astrazeneca serão enviadas para
as comunidades tradicionais e quilombolas. A
estimativa é que 6.077
pessoas sejam vacinadas no Paraná, cerca de
63% desta população no
Estado.
Das unidades da Coronavac, 11.212 serão
aplicadas em profissionais da saúde, sendo
4,7% do montante re-

cebido. O restante terá
como foco idosos com
mais de 75 anos.
Até esta sexta-feira,
553.135 paranaenses foram vacinados e 745.046
doses foram aplicadas,
sendo 191.911 aqueles
que já receberam a segunda dose, garantindo
sua imunização por completo.
Com a nova remessa,
já são 1.305.200 doses
da Coronavac/Instituto Butantan e 195.250
unidades do imunizante
produzido na parceria
entre Universidade de

Oxford, AstraZeneca e
Fiocruz. A expectativa
do Paraná é de chegar à
marca de 4 milhões de
pessoas vacinadas até

maio de 2021, seguindo
as diretrizes de grupos
prioritários previstas no
Plano Estadual de Vacinação.

ADMITIMOS
ENCARREGADO DO
DEPARTAMENTO PESSOAL
Enviar currículo para
Escritório CONTÁBIL
Caixa Poﬆal 825
Umuarama – Paraná
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IBR E PARAGUAI

Cidades da fronteira se unem para
proibir eventos com aglomerações

-Guaíra - O Município
de Guaíra esteve representado nesta quintafeira (18), pelo Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Emprego,
Adriano Richter, junto
ao Presidente da ACIAG
(Associação Comercial e
Industrial de Guaíra) Jair
Schellemer, e o Coordenador da Vigilância Sanitária de Guaíra, Francisco
do Amaral Fontes, em
uma reunião em Salto del
Guairá/PY com autoridades municipais, estaduais
e federais do Paraguai entre outros representantes
do Município de Mundo
Novo/MS, onde trataram
sobre medidas de contenção do vírus covid-19.
A reunião foi planejada
em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Emprego e a
ACIAG, com o intuito de
propor a criação de um
único protocolo de medidas restritivas e sanitárias para a fronteira, em
combate a disseminação
do coronavírus. Essa necessidade se fez a partir
de inúmeras denúncias
referentes a festas e aglomerações realizadas por
parte dos brasileiros em
território paraguaio.
Moradores de Mundo
Novo, Guaíra e arredores,
por não poderem fazer
festa em seus municípios
devido às restrições e de-

mais medidas sanitárias
decretadas pelos Estados
e ratificadas pelos Municípios, organizam festas,
confraternizações em
locais públicos e privados
de Salto del Guairá. Essa
prática furou todo o controle e bloqueio previsto
para cessar o contágio do
COVID-19.
A ACIAG levou a reivindicação e a preocupação
dos empresários brasileiros
com relação a facilidade de
aglomeração e festas clandestinas no país vizinho.
Atitude essa que coloca em
risco a economia de toda
fronteira, pois em caso de
crescimento do números
de casos ativos, medidas
restritivas comerciais são
necessárias e isso gera
transtorno imensurável a
todos.
Preocupados com a manutenção dos guairenses
que trabalham no Paraguai, junto ao impacto da
economia entre Brasil e
Paraguai, o Secretário
Adriano solicitou a possibilidade de adoção de
medidas restritivas com o
intuito de proibir atividades de lazer à pessoas que
não respeitam as normas
restritivas da saúde, pois
esta prática traz uma insegurança, e até a ineficácia,
das ações já desenvolvidas
nos municípios.
O Diretor da Vigilância Sanitária, Francisco,

Reunião em Salto Del Guairá decidiu por mais restrições
preocupado com os índices e o avanço do contágio
do covid -19, solicitou às
autoridades de saúde
pública do Paraguai mais
fiscalização e a exigência
da aplicação e do uso
das normas referente a
contenção do contágio,
salientando que os números de casos ativos,
atendimento, tratamento,
internamento e óbitos de
Salto del Guairá, Guaíra
e Mundo Novo, encontram-se extremamente
preocupantes.

RESTRIÇÕES NO PARAGUAI
Após a reunião ficou o compromisso do governo de Salto del
Guairá na adoção de medidas mais restritivas e na publicação
de um documento com regras que serão adotadas para o combate do covid-19 em consonância às solicitações tratadas na
reunião. O documento sairá nos próximos dias. Cabe ressaltar
ainda que a competência, ou seja, a autorização para a ordem
de fechamento da fronteira, é de jurisdição exclusiva do Governo Federal, nem o Município de Guaíra, nem o Município de
Mundo Novo, e nem o Governo Estadual possuem a autonomia
necessária para esta ação.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de Março de 2021

Cidades

A5

editoria@iluﬆrado.com.br

IARTESANAL / UMUARAMA

Doceiras driblam a pandemia usando as redes
sociais para vender ovos de Páscoa artesanais
Umuarama – Com
vendas pelo Instagram
e Whatsapp as doceiras
Andressa Marchetto e
Beatriz Fiaux viram nas
redes sociais uma poderosa ferramenta para
chegar na casa dos clientes de forma assertiva.
Os canais estão sendo
usados para a venda dos
ovos de chocolate artesanais e com isso esperam
bons lucros, mesmo com
os problemas da pandemia do coronavírus.
As entrevistadas contaram para a reportagem do
jornal Umuarama Ilustrado, que o período de Páscoa
é o 13ª salário para quem
produz doces e após um
ano de pandemia do coronavírus, elas acreditam
que as vendas aumentem
nas semanas que antecedem a data comemorativa. “Tivemos elevação de
preços em vários setores o
que também atingiu o valor
dos produtos de chocolate.
Porém, a Páscoa, diferente
de outras datas, as pessoas
gostam de presentear com
o ovo e muitos vão deixar
para compra nas últimas
semanas”, disse Beatriz
Fiaux.
Com perfis no Instagram (@divinodocesumuarama e @biafiauxpatisserie) recheados
de fotos apetitosas, as
doceiras usam a rede
social para dialogar com
os clientes e desta forma
realizar suas vendas.
“Não dá para ficar só
reclamando da situação,
temos que fazer nossa
parte e levar o melhor
para nossos clientes”,
enfatizou Beatriz.
Há 12 anos trabalhando com doces, Andressa
Marchetto contou que
na pandemia a venda
dos ovos de chocolate
artesanais é uma saída
para equilibrar a renda
familiar. Ainda segundo
a doceira, mesmo com
a alta dos produtos, ela
manteve a qualidade
dos insumos utilizados.
“Só uso chocolate nobre
e produtos de qualidade. O ovo artesanal tem

PREFERÊNCIA
DO CLIENTE
A Páscoa está chegando
e os ovos artesanais estão
a cada ano conquistando
os umuaramenses. Controle de videogame, personagens, de colher ou de
corte e sabores variados;
a possibilidade de ter um
presente personalizado
faz do ovo produzido pelas
mãos das doceiras um dos
preferidos para a época,
além de gerar renda para
quem produz. Para este
ano a pendida continua
sendo o ovo de colher e os
trufados dos mais variados
sabores e tamanhos. Mas
também, surgem as barras
gourmet como opção mais
barata, porém sem perder
o sabor artesanal.
A Páscoa eﬆá chegando e os ovos artesanais eﬆão a cada ano conquiﬆando os umuaramenses

Há 12 anos trabalhando com doces, Andressa Marchetto contou
que na pandemia a venda dos ovos de chocolate artesanais é uma
saída para equilibrar a renda familiar

todo um carinho é tudo
preparado em casa, o
que agrega no sabor e na
qualidade”, ressaltou.

Bia Fiaux, como Beatriz é conhecida, disse
que ficou com medo de
investir em meio a pan-

Com muita alegria, Bia Fiaux eﬆá confiante na venda e espera que os doces
levem alegria para as pessoas

demia, mas ela entendeu
que a data também é um
momento de esperança e
presentear é um reflexo

da união, mesmo no distanciamento. “O ovo de
chocolate tem todo um
significado e as pessoas

gostam de presentear.
Por isso instituímos uma
meta de 400 ovos para
este ano”, noticiou.

Ipem orienta consumidores sobre compra de produtos de Páscoa
Curitiba - O Instituto de Pesos e Medidas
do Paraná (Ipem-PR)
apresenta algumas dicas
práticas para o consumidor identificar produtos
irregulares e não errar na
hora das compras de ovos
de chocolate, colombas,
bombons e os pescados
frescos ou congelados,
que são os preferidos nessa época de Quaresma.
O Instituto chama a
atenção principalmente
para os chocolates que
trazem algum brinde,
como brinquedos, que devem ter o selo do Inmetro
e indicar a faixa etária do
brinquedo. Uma medida
simples, mas que pode
evitar muitos problemas
com acidentes.
INDICAÇÃO DO PESO
Qualquer produto embalado deve apresentar, de
forma clara, a indicação
de peso líquido na sua
embalagem, referindo-se
somente ao produto, sem
a embalagem e o brinde. Os ovos de chocolate,
bombons, colombas, entre
outros, devem seguir essa
regra.

OVOS DE CHOCOLATE COM BRINDES
É muito comum nessa
época os pais presentearem
os filhos menores com ovos
com brinquedo ou brinde.
Importante observar se na
embalagem está estampada
a frase: “Atenção: contém
brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da
Avaliação da Conformidade”.
No brinde, o consumidor deve também procurar
o selo do Inmetro. É obrigatória, ainda, a indicação
de faixa etária ou, se for o
caso, uma frase que informe que não existe restrição
de faixa etária. Somente
esses dados podem garantir
que o brinquedo passou
por testes e não vai oferecer riscos às crianças. Os
riscos são grandes de um
acidente com peças que se
desprendem do brinquedo,
ou fios, argolas, e outros.
NUMERAÇÃO DO OVO
A numeração dos ovos
de Páscoa é uma referência
do fabricante, podendo
mudar para cada marca,
que adota uma escala diferenciada de tamanho.

O Inﬆituto chama a atenção principalmente para os chocolates que trazem algum brinde, como brinquedos

O consumidor deve se
orientar pela indicação do
peso líquido.
CESTAS DE PÁSCOA
Na compra de “cestas de
produtos de Páscoa” deverá
constar em rótulo ou etiqueta externa, na embalagem
maior, um descritivo dos

itens contidos, com referências como: “Conteúdo: 01
Coelho de chocolate – 100
g; 01 Ovo de chocolate recheado – 500 g; 01 Caixa de
bombons sortidos – 400 g”,
entre outros produtos que
possam conter na cesta.

COMPRA DE
PESCADOS
Se vai comprar peixe
fresco em feira ou mercados, a recomendação é
que o consumidor acompanhe a pesagem do produto, que deve ser feita à
sua vista. Se vai comprar

peixe pré-embalado ou
congelado, o consumidor
precisa analisar que o peso
indicado não deve considerar a quantidade de gelo
existente e nem o peso da
embalagem. A quantidade
indicada deve ser somente
do produto.
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No Setor de Costura da Peco 11 internos trabalham na confecção de material que será
usado pelo Depen e pelo Uopeccan

Os materiais são entregues mensalmente por representantes da Peco ao hospital Uopeccan

IMÃOS QUE AJUDAM

Detentos da Peco confeccionam
insumos para Uopeccan há um ano

Em um momento em
que a pandemia da covid19
avança de forma descontrolada, ressaltarmos atitudes
positivas e que contribuem
para o combate a essa doença, se torna cada vez mais
importante para todos lembrarmos e termos fé de que
a solidariedade e a ajuda ao
próximo fazem bem a alma
e a diferença nesta luta que
é de todos.
Costuras
Há mais de um ano um
grupo de internos da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste (PECO) realiza
um trabalho silencioso, mas
importante para ajudar a
quem trabalha diretamente
no enfrentamento da doença: a confecção de máscaras,
aventais cirúrgicos, jalecos,
lençóis e fronhas que são
usados diariamente no Hospital Uopeccan, em Umuarama, uma das casas de saúde

referenciadas regionalmente
ao combate a covid19.
Mãos que ajudam
O grupo de costureiros é
pequeno: apenas 11 trabalham neste setor em um universo de 1.043 detentos, mas
esse segue firme no trabalho
diário junto as máquinas de
costura. Esses costureiros
ainda são os responsáveis
pela confecção do uniforme
dos internos, como calça,
camiseta, bermuda, blusa,
além de máscaras.
Produção
Desde o início da produção já foram entregues ao
Uopeccan 12.881 jalecos
em MSM; 5.275 máscaras; 460 lençóis; 98 sobre
lençóis; 100 fronhas e 50
aventais cirúrgicos. Já para
demanda do Departamento
Penitenciário Estadual (Depen) foram mais de 115.000
mascarás.

Benefícios
Segundo o diretor da Peco,
Sandro Marcos Bariquelo, o
setor de costura já existia
antes do início da pandemia
e houve um incremento na
quantidade de equipamentos
para conseguir atender ao
aumento da demanda.
Todo o insumo utilizado
para a confecção do material
entregue ao Uopeccan é
disponibilizado pelo hospital.
Já o restante da produção é
bancada pelo Depen, Justiça
Federal e Conselho da Comunidade.
Uopeccan
Segundo o diretor do hospital Uopeccan de Umuarama, Wanderley Rosa, o
trabalho desenvolvido pelos
detentos da Peco é importante para a Casa de Saúde
e ainda contribui de forma
significativa na redução de
custos da instituição.
“É um grande exemplo a

Toda a produção segue os padrões exigidos pela Anvisa

ser seguido dentro do sistema penitenciário . E nós da
Uopeccan queremos agradecer a direção do presídio, na
pessoa do diretor Bariquelo
pelo apoio com a confecção

de mais de 20 mil peças entre
enxovais e uniformes.
Detentos
Para os detentos, o benefício vem em forma de

redução da pena. Um dia
de remição para cada 3 dias
trabalhados, segundo previsto na legislação federal, além
do aprendizado de uma nova
profissão.

Estado de sítio e toque de recolher: entenda as diferenças
Em live realizada na
quinta-feira, 18, o presidente Jair Bolsonaro
afirmou que a AdvocaciaGeral da União (AGU)
apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade
(ADI) ao Supremo Tribunal
Federal (STF) contra decretos estaduais contendo
medidas restritivas como
toque de recolher.
“Isso (toque de recolher)
é estado de defesa, estado
de sítio que só uma pessoa
pode decretar: eu”, disse o
mandatário. “Mas, quando
eu assino um decreto de
defesa ou sítio, vai para
dentro do Parlamento”,
acrescentou. O governo

tenta derrubar decretos na
Bahia, Rio Grande do Sul
e Distrito Federal.
Já durante conversa
com apoiadores na frente
do Palácio do Planalto na
manhã desta sexta, Bolsonaro voltou a criticar as
medidas restritivas impostas por governadores para
conter o avanço do novo
coronavírus e afirmou que
“vai chegar o momento”
de o governo tomar uma
“ação dura” por causa da
pandemia. Mais tarde, o
presidente negou a ideia
de implementar um estado
de sítio, em conversa com o
presidente do STF, ministro
Luiz Fux.

Diferença
As restrições de um
estado de sítio têm motivações diferentes das
decretadas em um toque
de recolher simples, diz
o professor de Direito da
Pontifícia Universidade
Católica (PUC-SP), Claudio L angroiva Pereira.
O primeiro, em resumo,
visa conter uma ameaça
ao Estado democrático,
enquanto o segundo funciona como uma medida
sanitária emergencial.
Entenda a seguir o
que é e para que serve o
estado de sítio e a diferença para um toque de
recolher.

O que é o toque de recolher?
O toque de recolher é medida listada na Lei 13.979/20, que dispõe sobre normas de
combate à pandemia que podem ser aplicadas por prefeitos e governadores. Ela permite
restringir a circulação de indivíduos, desde que justificada com evidências científicas para
controle da pandemia.
O art. 3º da lei diz:
“Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que
trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as
seguintes medidas: VI - restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de:
a) entrada e saída do País; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal”.
O professor Chalita ressalta ainda: “A lei condiciona que as medidas restritivas poderão
ser tomadas apenas se baseadas em evidências científicas e em caráter temporário, sendo
o único objetivo a promoção e preservação da saúde pública”.

Quais são as críticas ao toque de recolher?
O toque de recolher vai de encontro ao direito de livre locomoção - este, sim, previsto
na Constituição.
Neste ponto, entra a consulta ao STF, a fim de determinar o que pesa mais no momento,
afirma o professor Claudio Langroiva Pereira. “O que se pode avaliar é um abuso dessas
medidas, que podem estar limitando o direito de ‘ir e vir’ sem justificativa. Porém, é algo que
deve ser discutido sob a ótica do direito à vida, à segurança, à saúde e à livre locomoção”.
Em resumo, qual dos lados é “mais caro” à sociedade no momento da consulta.

O que é estado de sítio?
Segundo o art. 137 da Constituição Federal, o presidente da República pode pedir
autorização para decretar estado de sítio no caso de:
“I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem
a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;
II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.”
O mecanismo faz parte do chamado sistema constitucional de crise, afirma o professor de Direito Constitucional do Mackenzie, Sávio Chalita, cujo objetivo é “sempre
a defesa do estado e das instituições democráticas”. Faz parte do sistema também o
estado de defesa; entenda aqui o que significa.

Quem pode decretar o estado de sítio?
Apenas o presidente da República, mas com autorização de outras instâncias do
Poder. Em primeiro lugar, ele deve ouvir tanto o Conselho da República quanto o
Conselho de Segurança Nacional acerca do assunto.
O Conselho da República é um comitê convocado especialmente para deliberar
sobre a declaração ou não do estado de sítio ou de defesa, bem como a estabilidade
das instituições democráticas. Já o Conselho de Segurança Nacional é outro órgão
de consulta do presidente, mas para assuntos relacionados à soberania nacional e ao
Estado democrático. Cabe a ele decidir sobre declarações de guerra ou de paz e a
opinar sobre o decreto de estado de sítio também.
Com a resposta positiva, ele deve solicitar a autorização para decretar o estado de
sítio ao Congresso Nacional. O decreto só é aprovado com maioria absoluta (50% + 1).

O que acontece durante o estado de sítio?
Segundo o art. 139 da Constituição, o estado de sítio prevê a limitação dos seguintes
direitos fundamentais:
obrigação de permanência em localidade determinada;
detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;
restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações,
à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na
forma da lei;
suspensão da liberdade de reunião;
busca e apreensão em domicílio;
intervenção nas empresas de serviços públicos;
requisição de bens.

Quantos dias pode durar o decreto de estado
de sítio?
O estado de sítio pode ser decretado por até 30 dias. Depois, pode ser prorrogado
pelo mesmo prazo, sem limite máximo no número de prorrogações, diz Chalita. No
caso de decreto por guerra ou agressão armada estrangeira, o estado de sítio pode
durar até o fim do conflito.
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Paraná ampliou a produção e o protagonismo
na cadeia de carnes em 2020, segundo IBGE
Curitiba - O Paraná confirmou o bom desempenho
habitual no mercado de proteínas animais no ano passado. Os destaques foram
na produção de carne suína
e frango, que apresentaram
variação positiva de 11% e
3,9%, respectivamente, na
comparação com 2019, segundo dados da Estatística
da Produção Pecuária, divulgada na quinta-feira (18)
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
Com esses números, o
Estado se consolida como o
primeiro produtor de carne
de frango, responsável por
33% da produção nacional,
e segundo maior produtor
de carne suína, com 21%
da produção brasileira. O
Paraná também é líder em
piscicultura e mantém a
vice-liderança na produção
de leite (13,6%) e ovos (9%).
Somadas, as carnes de
frango, suíno e bovino do Paraná totalizaram 5.789.525
toneladas, representando
22,3% do total do Brasil. “O
trabalho das cooperativas
e agroindústrias do nosso
Estado, aliado às demandas
interna e externa, ajudou a
evitar perdas mais severas
da economia em um ano
de grandes desafios”, diz o

BOVINOS
A produção de carne bovina também teve um
pequeno aumento, de 0,64%, somando 358,3 mil
toneladas, embora a atividade tenha registrado
queda de 0,6% no número de abates de 2019
para 2020, seguindo a tendência nacional. De
acordo com o técnico do Deral, Fábio Mezzadri,
há alguns anos, com a elevação nos valores
de cereais como soja e milho, e a estabilidade
nos valores da arroba, os produtores rurais
vinham abatendo suas matrizes em alta escala
e liberando os campos para o plantio de soja,
em busca de melhor rentabilidade.

secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara.
Colaboraram para impulsionar o desempenho
paranaense a demanda
internacional, devido a problemas sanitários no exterior; a taxa de câmbio, que
melhorou a competitividade
do produto; e o crescimento
do consumo de frangos e
suínos, alternativas mais
baratas que a carne bovina.
SUÍNO
No ano passado, foram
produzidas no Paraná 936
mil toneladas de carne suína, um aumento de 11,1%
comparativamente a 2019.

O Estado fica atrás apenas
de Santa Catarina, responsável por 29% do total
nacional, que apresentou
crescimento de 16,3%, produzindo 1,3 milhão de toneladas. Já o Brasil produziu
4,5 milhões de toneladas de
carne suína, volume 8,5%
superior ao de 2019.
Segundo o analista de
suinocultura do Departamento de Economia Rural
(Deral), Edmar Gervásio, o
resultado se deve a fatores
como o crescimento do consumo interno, especialmente devido à pandemia, além
da demanda internacional,
que impulsionou as exportações, principalmente

No ano passado, foram produzidas no Paraná 936 mil toneladas de carne suína, um aumento
de 11,1% comparativamente a 2019

para países asiáticos, e
pela substituição de proteínas mais caras, como a
bovina.
FRANGO
A pesquisa mostra, ainda, que em 2020 o Paraná
continuou liderando amplamente a lista de estados
que mais abateram frangos,
com 33,4% de participação
nacional, seguido por Santa

Catarina (13,7%) e Rio
Grande do Sul (13,6%). No
último trimestre de 2020, o
Paraná foi o que mostrou
maior variação positiva na
quantidade de abates com
relação ao mesmo período
do ano passado, com 6,3%.
A produção total de carne de frango em 2020 foi de
4,49 milhões de toneladas,
um crescimento de 3,9% na
comparação com 2019. Na

avaliação do Deral, entre
os fatores principais para
esse desempenho está a
qualidade da carne, que
também é mais acessível
em termos de preços. Além
disso, o Paraná, que lidera
o ranking nacional nas vendas externas do setor, teve
um crescimento de 1% na
exportação sobre o ano de
2019, somando 1,6 milhão
de toneladas.

Produção paranaense de mel in natura Soja ocupa um quarto do território estadual
e é exportada para mais de 20 países
ganha mercados internacionais

Nos dois primeiros meses de 2021, o Brasil exportou 8.891 toneladas de mel in natura

O Paraná se destaca como
segundo maior exportador
de mel in natura neste início
do ano. Nos dois primeiros
meses, já enviou 2.039 toneladas para o Exterior. Esse
é um dos temas analisados
no Boletim de Conjuntura
Agropecuária, elaborado
pelo Departamento de Economia Rural, da secretaria
estadual da Agricultura e do
Abastecimento, referente à
semana de 13 a 19 de março.
Nos dois primeiros meses
de 2021, o Brasil exportou
8.891 toneladas de mel in
natura. O volume é 112,4%
superior às 4.186 toneladas
do mesmo período em 2019.
O faturamento cresceu de

US$ 8,121 milhões para US$
29,151 milhões (358,95%).
Os dados são do Agrostat
Brasil, ferramenta que reúne números de exportação
e importação de produtos
agropecuários.
Neste cenário inicial do
ano, o Paraná se destaca
como segundo maior exportador. Foram 2.039 toneladas
do produto in natura enviadas para o Exterior, com
receita cambial de US$ 6,360
milhões, um crescimento de
35,2% no volume e de 133,6%
no faturamento, em comparação com os meses de janeiro
e fevereiro de 2020. O Piauí
está na primeira colocação,
com 2.825 toneladas e recur-

sos de US$ 9,830 milhões.
Como no ano passado, os
Estados Unidos continuam
como principal destino para
o mel brasileiro, com 87% do
volume exportado. Em seguida vem, pela ordem, Alemanha, Canadá, Países Baixos,
Reino Unido e Panamá.
Durante todo o ano de
2020, o Brasil exportou
45.728 toneladas, um volume
50,5% superior ao obtido no
ano anterior. O faturamento
nacional foi 44,1% maior,
chegando a US$ 98,560
milhões. Nesse cenário, o
Paraná ocupou a terceira colocação, com 9.230 toneladas
e a entrada de US$ 18.238
milhões em recursos.

Curitiba - A afirmação
de que o Paraná alimenta
o mundo fica ainda mais
evidente quando se fala de
um pequeno grão, redondo
e amarelo, que domina boa
parte da lavoura e 36,8%
de tudo que é exportado
pelo Estado. Partindo de
navios desde o Porto de Paranaguá, a soja paranaense
chega a mais de 20 países
da Ásia e da Europa, além
do México, onde vivem 4,1
bilhões de pessoas, mais
da metade da população
mundial.
Principal produto do agro
paranaense e brasileiro, o
cultivo da soja ocupa mais
de um quarto de todo o território do Estado e está espalhado por todas as regiões.
São 5,6 milhões de hectares
de área plantada na safra
2020/2021 – ou 56 mil quilômetros quadrados, enquanto
o Paraná tem um território
de quase 200 mil quilômetros
quadrados – e a estimativa
de colher 20,4 milhões de
toneladas do grão.
Esta reportagem da série Paraná que Alimenta o
Mundo vai mostrar o que a
soja representa atualmente
para o Estado. O cultivo do
grão ganhou espaço nos
anos 1970, substituindo
o café na preferência dos
produtores paranaenses,
depois que a geada negra

PRODUÇÃO
O Paraná é o segundo maior produtor da
commoditie no Brasil, atrás do Mato Grosso,
e também o segundo maior exportador. Em
2020, mesmo com uma pandemia em curso, o
Estado bateu recordes de produção, com aproximadamente 21 milhões de toneladas colhidas,
de acordo com o Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura E
abastecimento.
de 1975 destruiu o que era
então a principal cultura do
Estado. “O Brasil já superou há anos a produção de
soja dos Estados Unidos e é
hoje o maior produtor mundial. E o Paraná se destaca
no cenário nacional como
o segundo estado com a
maior produção”, afirma o
secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara.
“De um acidente climático, que foi a grande geada,
a um intenso processo de
mecanização, a soja se
constituiu como a principal
cultura agrícola do Paraná.
Tem o maior valor de produção, é o principal produto da
exportação, ocupa o maior
espaço da agricultura e
movimenta intensamente
vários setores do Estado”,
explica Ortigara. “Para o
consumo humano, a soja

é usada na produção de
óleo vegetal, mas o grão é
destinado, principalmente,
para fabricação de rações,
fortalecendo outra vocação
do Paraná que é a pecuária
e a produção de proteína
animal”, diz.
O agricultor Valdomiro
Rebellato é um dos paranaenses que apostam no
cultivo da oleaginosa desde
os anos 1970. Conta com
uma área de 345 hectares
em Cascavel, na região
Oeste, que foi colhida no
início de março. “Houve
uma evolução muito grande
nessas últimas décadas e a
tendência é produzir cada
vez mais. Veio muita tecnologia, variedades novas de
sementes e muito conhecimento para o trato do solo,
de maquinário, da época de
plantio. Quem investe tem
retorno garantido”, afirma.

Mapa e Fiocruz identificam 26 produtos da biodiversidade com potencial de mercado
Uma iniciativa conjunta
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz)
identificou 26 produtos nos
biomas Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado com potencial de serem
inseridos no mercado. Os
produtos envolvem plantas
medicinais, aromáticas,
condimentares e alimentícias nas regiões Norte,
Nordeste, Sul e Sudeste. A
conclusão é do projeto ArticulaFito - Cadeias de Valor
em Plantas Medicinais.

De acordo com a coordenadora técnica e executiva do ArticulaFito, Joseane Carvalho Costa, são
chás, colírios, repelentes,
hidratantes, azeites para
uso na gastronomia, que
têm como matéria-prima
espécies vegetais da flora
brasileira.
“Agora, para inserir esses produtos no mercado,
é necessário superar desafios identificados pelo
ArticulaFito, que desde
2015 vem trabalhando para
promover essas cadeias
de valor, prestando capa-

citações e outros serviços
para adequar os produtos
aos diferentes mercados,
em âmbito local, nacional
e internacional”, acrescentando que “não é apenas
o valor monetário, mas
também os valores étnicos,
sociais, culturais e ambientais agregados às cadeias
de valor mapeadas”.
O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, Fernando Schwanke, destaca
que o projeto contribui
para a geração de renda
e agregação de valor aos

produtos da sociobiodiversidade, base do Programa
Bioeconomia Brasil. “São
inúmeras ações em várias
partes do Brasil e acreditamos no potencial da nossa
biodiversidade”.
Segundo o coordenador-geral de Extrativismo
do Mapa, Marco Aurélio
Pavarino, a iniciativa fortalece a base produtiva
nacional de plantas medicinais e fitoterápicos.
“Apoiar o aprimoramento
das cadeias de valor de
produtos da sociobiodiversidade brasileira é estra-

tégico para impulsionar o
desenvolvimento econômico local, a partir de ações
que integrem produção
sustentável, geração de
renda, conservação da
biodiversidade e empoderamento social das populações extrativistas e dos
agricultores familiares”.
A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima,
aponta que preservar a
cultura e os saberes tradicionais é, também, promover saúde. “Povos e
comunidades tradicionais
e agricultores familiares

produzem riqueza de
forma sustentável, o que
contribui com a preservação do ambiente e com
relações produtivas mais
justas, criando territórios saudáveis. Um dos
impactos positivos que
observamos nesse sentido
é a equidade de gênero,
conquistada a partir do
protagonismo feminino
nesses espaços. Tudo isso
nos aproxima dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável propostos pela
Organização das Nações
Unidas (ONU) para 2030”.
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Federação Paulista de Futebol ameaça
punir jogadores e dirigentes “baladeiros”
São Paulo (AE) - Jogadores, dirigentes e integrantes
das comissões técnicas
dos clubes que disputam o
Campeonato Paulista podem ser punidos esportivamente por comportamento
social inadequado que infrinja o protocolo de controle do novo coronavírus
da competição. A proposta
da Federação Paulista de
Futebol de endurecimento
das regras vem em meio
à paralisação do torneio
após decreto que proíbe a
realização de partidas no
Estado até 30 de março
e ainda será levada para
discussão entre os clubes,
mas já enfrenta resistência
do TJD (Tribunal de Justiça
Desportiva).
A quinta rodada do
Paulistão, que deveria ser
realizada neste sábado e
domingo, teve os seus jogos
suspensos porque a federação não conseguiu levar as
partidas para outro Estado

e a opção de entrar na Justiça com mandado de segurança para continuar com
a competição em São Paulo
foi descartada pela maioria
dos clubes. Nova reunião
para definir o futuro do
Paulistão está marcada
para segunda-feira, quando a possível inclusão no
regulamento do Estadual
de um artigo sobre atitudes
tomadas por atletas fora de
campo também deverá ser
discutida, inclusive sobre
quais tipos de punições
poderão ser aplicadas na
esfera esportiva.
“Temos um protocolo extremamente rigoroso, mas sempre existe
quem, fora do ambiente
de trabalho, descumpra
as regras sanitárias. Por
isso, estamos estudando a
possibilidade de punição
dos profissionais que não
seguirem essas normas que
são cruciais para a saúde
de todos. É um trabalho

que começamos a fazer e
queremos discutir com os
clubes como poderá ser
implementado”, disse ao
Estadão o presidente da federação, Reinaldo Carneiro
Bastos.
Ao longo da pandemia,
foram registrados vários
episódios de desrespeito às
regras de distanciamento
social e uso de máscara
envolvendo jogadores dos
quatro principais clubes
do Estado. O caso mais
recente foi de Jô e Otero,
do Corinthians. Em meio a
um surto de covid-19 que
atingiu o clube, na semana
passada ambos foram para
um resort com as famílias
durante a folga do elenco.
O próprio Jô publicou nas
redes sociais foto de Otero
dentro de uma piscina,
com várias pessoas ao redor, todas sem máscara.
No São Paulo, o zagueiro Arboleda chegou a ser
punido em outubro por ter

FISCALIZAÇÃO
No Santos, alguns atletas e
dirigentes estiveram presentes na
Vila Belmiro durante uma partida
beneficente promovida pelo exjogador Narciso no fim do ano que
contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e descumpriram protocolos sanitários no
evento, no qual foram registradas
várias cenas de aglomeração O
goleiro João Paulo, o meia Lucas
Lourenço e o atacante Marinho,
por exemplo, não utilizam máscaras de proteção. Para o presidente do TJD, delegado Antonio
Assunção de Olim, casos como
esses não devem ser punidos pelo
órgão. “Ainda preciso estudar essa
ido a um show de funk, no
qual tanto o jogador como o
artista não estavam usando
máscaras.
No Palmeiras, dois casos chamaram atenção.

questão, mas já adianto que sou
contra. O que o jogador faz na vida
pessoal é problema dele. Dentro do
campo ou no estádio, é uma coisa.
A vida particular é outra. Acho que
não vai dar para pegar isso. Eu não
entro na vida de jogador. Não dá
para policiar atleta. O clube, que
tem contrato com o jogador, é que
precisa fiscalizar”, disse. Olim, inclusive, cita o exemplo de Gabigol,
atacante do Flamengo flagrado
com 150 pessoas em um cassino
clandestino na capital. “Vejam o
caso do Gabigol. O Flamengo não
puniu e deixou bem claro que a
vida particular é problema dele”,
disse o presidente do TJD.

Primeiro, o volante Felipe
Melo organizou uma festa
de aniversário com amigos,
familiares e outras pessoas
do clube. Depois, em novembro, o também volante

Ramires foi multado pela
diretoria por ser flagrado
em uma casa noturna sem
máscara e em um ambiente
fechado - o jogador já deixou o clube.

Futebol brasileiro contrata profissionais no mercado de trabalho
São Paulo (AE) - O mercado de trabalho do futebol
tem passado por uma significativa mudança de gestão.
Se antes praticamente 100%
dos dirigentes esportivos chegavam aos cargos por indicações políticas e amizade,
agora os clubes têm atraído
profissionais qualificados de
grandes empresas por meio
de headhunters e anúncios

no LinkedIn. São os casos, por
exemplo, de Botafogo, Santos,
Cruzeiro e América-MG, entre
outros.
No Botafogo, além do presidente eleito, o clube terá um
CEO contratado por meio de
processo seletivo liderado por
uma empresa terceirizada. Os
melhores candidatos foram
selecionados após passarem
por todos os trâmites de uma

admissão. O rival Vasco também possui um CEO. No
Santos, a nova gestão do clube
está separando os profissionais
da parte política do clube. Já o
Cruzeiro conta com uma empresa especializada em seleção
de executivos em busca de
maior assertividade na contratação de seus colaboradores.
Os clubes não revelam os
valores pagos a esses profis-

sionais, alegando cláusulas de
confidencialidade e sigilo nos
contratos. O Estadão apurou
que, na maioria dos casos,
os salários são equivalentes
a outros setores do mercado,
mas com o atrativo de remuneração extra com benefícios e premiações por metas
alcançadas não só pelo seu
departamento, mas também
pelo time de futebol.

Estudo publicado pela CBF
estima que, antes da pandemia da covid-19, a indústria
do futebol empregava 156 mil
pessoas no País. A pesquisa feita pela empresa Ernst & Young
mostrou que o futebol brasileiro, em 2018, teve impacto
de 0,72% no PIB nacional, ao
movimentar R$ 52,9 bilhões.
Somente os clubes, segundo o
estudo da CBF, representavam

33% dos 156 mil empregos
gerados pelo futebol no Brasil.
No Santos, o presidente
Andres Rueda trabalhou no
Bradesco e foi durante 20 anos
diretor de tecnologia da Bolsa
de Valores de São Paulo. Em
2000, resolveu montar sua
própria empresa de tecnologia,
especializada em atendimento
ao consumidor. Chegou a ter 6
mil funcionários.
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Carreira de sucesso

Desde criança, Sabrina Sato sempre soube que queria
ser artista. Ela batalhou muito e o sonho da apresentadora,
de brilhar na telinha, concretizou-se. Hoje, ela é uma das
estrelas mais importantes da televisão brasileira. Porém,
antes de conquistar seu espaço em frente às câmeras, a ex
-“BBB” trabalhou durante anos como bailarina e, conforme
ela já revelou, desejava também ter sido a “japa do Tchan”.
Camila Queiroz /
Arquivo GB Imagem

Vida feliz

Débora Nascimento parece estar vivendo um bom
momento em sua vida. Namorando o modelo Marlon Teixeira, mas sempre muito discreta quanto aos assuntos
pessoais, ela dedica bastante tempo á filha Bella. A menina completará três anos no próximo mês e é fruto do
relacionamento com José Loreto. Vale dizer que, depois
de uma separação conturbada, Débora e Loreto mantêm
relacionamento cordial e inclusive eles moram próximos,
em um condomínio de casas, no Rio de Janeiro, com a
finalidade de ambos estarem sempre presentes na vida
da filha. Bonito de se ver.
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Sob o sol de Angra dos Reis

Gusttavo Lima, Andressa Suita e os filhos estão curtindo alguns dias em Angra dos Reis. Apesar de o casal
já ter reatado o casamento, eles têm procurado manter
o relacionamento longe dos holofotes, embora isso nem
sempre seja fácil. O cantor mostrou fotos nas quais ele
aparece de sunga e foi bastante elogiado pelos internautas.

1) A atriz Camila
Queiroz é casada na
vida real com qual
ator?
a) Caio Paduan
b) Klebber Toledo
c) Rafael Vitti
d) Jesuíta Barbosa
2) Como se chamava o personagem vivido por Rodrigo Santoro em "Mulheres Apaixonadas"?
a) Téo
b) Miguel
c) Fernando
d) Diogo
3) Na novela "O Clone", qual desses atores deu vida
ao personagem Miro?
a) Marcelo Novaes
b) Sérgio Marone
c) Victor Fasano
d) Raul Gazolla
4) Qual dessas duplas interpretava a música "Vamos
Pular"?
a) Zezé Di Camargo & Luciano
b) Chitãozinho & Xororó
c) Bruno & Marrone
d) Sandy & Junior
5) Quem interpretou Bina e Tavinho, na novela
"Torre de Babel"?
a) Adriana Esteves e Marcos Palmeira
b) Cláudia Jimenez e Victor Fasano
c) Toni Ramos e Maitê Proença
d) Karina Bacchi e Danton Mello
(Respostas: 1-b / 2-d / 3-d / 4-d / 5-b)

Vacinada

Ticiane Pinheiro compartilhou o momento que sua mãe,
Helô Pinheiro, a eterna “Garota da Ipanema”, recebia a
primeira dose da vacina contra o coronavírus. A apresentadora da Record TV não escondeu a emoção e fez questão
de acompanhar todo o procedimento bem de perto.

Roubou a cena

A menina Esther, que completou cinco meses, roubou
a cena na foto mostrada pelos papais, Carol Dias e o
ex-jogador Kaká. A criança fez uma carinha “séria” que
encantou os seguidores do casal. Esther é meia-irmã de
Luca e Isabella, frutos do relacionamento de Kaká com
Carol Celico.

O novo visual da
estrela

A cantora Billie Eilish
ganhou dois prêmios no
Grammy 2021 e surpreendeu os seus fãs ao aparecer
com visual completamente
diferente. Agora, a estrela
está loira e com franja nos
cabelos, sendo que a novidade agradou muito aos
seus seguidores. Logo após
seis minutos da postagem,
ela atingiu a marca de um
milhões de likes. Quem
pode, pode!

Abrindo o coração

Não é segredo que Sthefany Brito tem falado muito
sobre a realidade de ser mãe
e comentando as suas dificuldades e alegrias com o filho
Antônio Enrico. A atriz publicou que uma de suas maiores
preocupação foi com relação
à amamentação e que chegou
mesmo a pensar que não conseguiria dar continuidade ao
processo. E perguntada quanto
à rotina de amamentação, a
resposta da atriz foi imediata:
“Não temos rotina! Ele mama
a hora que ele quer. Desde
que nasceu, por aqui, é livre
demanda!”.

Foto com a mamãe

A menina Zaya apareceu
em foto deitada na barriga
da mamãe, a cantora Simone. A artista aproveitou o
clique para festejar a volta
da família para o Brasil.
Zaya nasceu há quase um
mês, em Orlando, nos Estados Unidos, como era da
vontade dos pais, Simone e
Kaká Diniz.

Tierry no “Programa Eliana”

Em seu programa de hoje, Eliana recebe cantor e
compositor Tierry que participará do quadro “História
de Vida” com depoimentos de pessoas importantes de
sua trajetória, grandes recordações e muita emoção.
Mas não será apenas isso, o cantor vai encarar o temido “Cardápio Surpresa” com os ingredientes mais
exóticos da chef Andreia Pimentel. A atração vai ao
ar a partir das 15 horas no SBT.

As tarefas domésticas

Camila Queiroz não esconde que ela e o marido, Klebber
Toledo, gostam de dividir as tarefas domésticas e que são
fãs da faxina e da cozinha.

Filmes
(A programação de filmes está sujeita a alterações
sem o prévio aviso)
Jumanji: Bem-Vindo à Selva
(Jumanji: Welcome To The Jungle) 12h30, na Globo,
EUA, 2017. Direção de Jake Kasdan. Com Dwayne
Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan. Quatro
adolescentes encontram um videogame cuja ação se
passa em uma floresta. Um evento inesperado faz com
que eles sejam transportados para dentro do jogo.
Roubar é uma Arte
(The Art of the Steal) 13h15, na Record, EUA, 2013.
Direção de Jonathan Sobol. Com Kurt Russell, Matt
Dillon, Jay Baruchel, Kenneth Welsh, Chris Diamantopoulos, Katheryn Winnick. Ladrão recém-saído da
prisão se une à velha gangue para dar um último golpe:
o roubo de livros valiosos.
Creed: Nascido Para Lutar
(Creed) 15h50, na Globo, EUA, 2015. Direção de
Ryan Coogler. Com Michael B Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad. Adonis Johnson
decide entrar no mundo das competições profissionais
de boxe e convence Rocky Balboa a ser seu treinador.
Um luta pela glória, o outro pela vida.
Acerto de Contas
(Leverage) 22h30, na Bandeirantes, EUA, 2008.
Direção de Craig R. Baxley. Com Timothy Hutton, Gina
Bellman. Em Leverage conhecemos um grupo de “Robin Hoods” modernos: um time de ladrões e hackers
que se unem para se vingar das pessoas que usam
seu poder e riqueza para prejudicar os mais fracos.
Batalha dos Impérios
(Tian Jiang Xiong Shi) 23h35, na Globo, China,
2015. Direção de Daniel Lee. Com Adrien Brody, Jackie
Chan, John Cusack, Kevin Lee, Sharni Vinson, Jozef
Waite. Soldados romanos perdidos peregrinam pela
China para encontrar seu caminho. Enquanto isso, o
comandante chinês Huo An é tomado por forças que
o escravizam.
Fúria Sobre Rodas
(Drive Angry) 01h15, na Globo, EUA, França,
Japão, 2011. Direção de Patrick Lussier. Com Billy
Burke, Nicolas Cage, Joe Chrest, William Fichtner,
Amber Heard, Con Schell. Milton foi parar no inferno
e acabou tendo a filha assassinada. Sua neta está das
mãos do líder da mesma seita e ele irá ao mundo das
trevas para salvá-la.
Tudo Que o Céu Permite
(All that heaven allows) 02h15, na Bandeirantes,
EUA, 1955. Direção de Douglas Sirk. Com Rock Hudson, Jane Wyman. Uma viúva de classe alta se apaixona por um viveirista muito mais jovem e realista,
para a desaprovação de seus filhos e críticas a seus
colegas do country club.
Sequestro Relâmpago
(Sequestro Relâmpago) 02h55, na Globo, Brasil,
2018. Direção de Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha, Joao Signorelli,
Tess Amorim. Matheus e Japonês são dois jovens que
se juntam para realizar uma série de sequestros na
noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma
jovem de 21anos.

Áries
Procure fazer suas tarefas com afinco
e defenda seus interesses. Tenha
cautela em assuntos relacionados
com aplicações financeiras. Saúde
excelente. Bom para o amor.
Touro
Tenha cuidado com fofocas em relação à pessoa amada. Procure não
ser possessivo. O período favorece as
viagens em geral. Favorável também
no trato de assuntos de negócios.

Gêmeos
Use a diplomacia para conseguir o
que você deseja. Não tenha medo de
expor as suas opiniões. Cautela no
trato de assuntos relacionados com
dinheiro e trabalho.

Câncer
Se for possível, tente levar as coisas
com menos seriedade. Lembre-se que
as soluções dos problemas do mundo
não eﬆão todas em suas mãos. Cuide-se e seja feliz.
Leão
Período muito movimentado principalmente para quem eﬆá só. No entanto
é preciso cuidado para não se deixar
levar pelo coração e pela emoção.
Lembre-se tenha os pés no chão.

Virgem
Procure concentrar-se neﬆe período.
Aproveite para adquirir mais cultura:
uma boa leitura, ou assiﬆir a um documentário são as melhores opções.
Bom para relaxar e curtir a família
em casa.

Libra
Não tenha medo das mudanças. Invista no seu trabalho e olhe as coisas
de frente. Não dê exagerada atenção
às discussões doméﬆicas. Harmonia
com a pessoa amada.

Escorpião
O ótimo eﬆado mental vai dar mais
rapidez ao ter que tomar decisões.
Aproveite essa boa fase e inviﬆa nas
relações familiares, que há algum
tempo anda desgaﬆada.
Sagitário
O momento eﬆá propicio para você
poupar o seu dinheiro. Bom para as
amizades e para o relacionamento
a dois. É necessário adminiﬆrar seu
tempo e não trabalhar tanto.
Capricórnio
Deixe o ciúme de lado se quiser ter o
apoio da pessoa amada. Procure concentrar-se mais em seu trabalho e não
se disperse com problemas alheios. O
momento pede concentração.

Aquário
Ótima fase amorosa com momentos
românticos ou paqueras. Se tiver alguém, abra espaço para que a pessoa
amada tome iniciativas. Procure tomar
medidas práticas que facilite sua vida.
Peixes
Tendência a se afaﬆar um pouco das
pessoas para poder refletir melhor a
respeito de si mesmo e daquilo que
necessita ser aperfeiçoado. Pense
bem antes de tomar iniciativas.
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Dia da Felicidade: apesar da
pandemia, é possível celebrar
Neste sábado, 20 de
março, é comemorado o
Dia Internacional da Felicidade. As Organizações
das Nações Unidas (ONU)
celebram a data desde
2013, como uma forma de
reconhecer a importância
da felicidade na vida das
pessoas em todo o mundo.
Em 2015, a ONU lançou
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ,
que buscam erradicar a
pobreza, reduzir a desigualdade e proteger o
planeta - três aspectos
essenciais que levam ao
bem-estar e à felicidade.
Felicidade
As Organizações das
Nações Unidas convidam
todas as pessoas de qualquer idade a se juntarem
à celebração do Dia Internacional da Felicidade.
Mas, depois de um ano de
pandemia, é preciso de
uma dose extra de esforço
para lidar com as emoções

Emoção e sentimento
“A vida é feita de situações e momentos distintos
e cada um deles requer um
tipo de emoção e sentimento. É lógico que diante
das perdas de vidas humanas (próximas ou não) de
uma forma tão dramática
como a que vivemos, não
há como não ficar triste
indignado e até revoltado,
mas a vida não é só isso”,
destaca Pereira, doutor
em Psicologia pela UNB.
Ele completa:

A vida é feita de situações e momentos distintos e cada um deles requer um tipo de emoção
e sentimento

que bloqueiam e diminuem
a felicidade, dizem os especialistas.
Na opinião do professor

de Felicidade da Universidade de Brasília (UnB), Dr.
Wander Pereira, é possível
comemorar o Dia Interna-

cional da Felicidade, no
período de pandemia e
em outros momentos de
incertezas.

Dinheiro traz ou não a felicidade?
A velha máxima de que
‘dinheiro não traz felicidade’ ganha outro sentido
durante a pandemia, época em que grande parte da
população passa por crise
financeira e milhares ficaram sem emprego e renda.
Na opinião do professor,
dinheiro é importante,
mas não é tudo.
“Ter muito dinheiro não
é garantia de felicidade.
O problema é que, sim,
pouco dinheiro nos deixa
infelizes. Os países com o
Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) mais baixos também são os piores
nos rankings de felicidade.
Porém, o grande diferencial é o jeito com que você
vive sua vida, a pesquisa

de Havard Study of Adult
Development (a mais longeva sobre felicidade)
conclui que para nos mantermos felizes e saudáveis
ao longo da vida, é preciso
investir na qualidade dos
nossos relacionamentos
sociais”.
Solidariedade
Ele destaca que é preciso solidariedade e força
de vontade política para
atenuar a situação dos
mais afetados pela falta
de dinheiro. “É importante
que no pós-pandemia todos
nós tenhamos essa preocupação com as pessoas que
perderam seus empregos e
sua renda, sermos solidários, mas é óbvio que será

preciso políticas sociais
dos governos para atenuar
a situação”.
Ranking da felicidade
Nesta sexta-feira (19) a
ONU divulgou o Relatório
Mundial de Felicidade no
qual o Brasil ocupa agora
o 41º lugar, 9 posições
a b a i xo d o r a n k i n g d e
2020. A nota atribuída ao
Brasil, baseada em dados
de 2020, é de 6,110. Essa
é a menor média para o
país desde 2005, quando
o instituto de pesquisas
começou sua avaliação.
Infelicidade
O relatório também
apontou que a infelicidade aumentou no mundo

todo, tendo havido maior
insegurança econômica,
ansiedade, perturbação de
todos os aspectos da vida
e, para muitas pessoas,
estresse e desafios para a
saúde física e mental.
“O pior efeito da pandemia foram 2 milhões
de mortes por covid-19
em 2020. Um aumento
de quase 4% no número
anual de mortes em todo
o mundo representa uma
grave perda de bem-estar
social”, afirma o documento. O relatório é feito
anualmente para analisar
a percepção do sentimento
em 153 países. A Finlândia é o país mais feliz do
mundo, pelo quarto ano
consecutivo.

Mulher, resiliência, autoconhecimento
e a busca da felicidade
No mês em que se comemora o Dia Internacional
da Mulher, um fenômeno
batizado como “paradoxo da
felicidade feminina” mostra
que, apesar de todas as conquistas ao longo dos anos,
as mulheres estão mais
infelizes. É o que diz uma
pesquisa feita pela organização CARE, que mostrou
que elas têm quase três
vezes mais probabilidade
de relatar ansiedade, perda
de apetite, incapacidade
de dormir e dificuldade em
concluir as tarefas diárias.
Pesquisa
Para chegar a esse resultado, foram ouvidas mais de
10 mil pessoas em 38 países,
incluindo os da América Latina. O levantamento foi feito pela CARE Internacional,
uma rede que possui mais
de 60 anos de experiência
em ajuda humanitária e no
combate à pobreza.
As causas são diversas e
ampliadas com a pandemia.
Dos milhões de demissões
observadas nos primeiros
meses de pandemia, as
mulheres formaram o maior
grupo, tanto em países desenvolvidos quanto nas nações em desenvolvimento.
Ainda há a discrepância

na divisão do trabalho doméstico.
Desigualdade
Pesquisa da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban) mostrou que 63%
das mulheres fazem trabalhos relativos aos cuidados
com a casa contra apenas 23% dos homens. No
acompanhamento da escola
remota, quase toda a carga
da atenção às crianças é
novamente delas, a pesquisa apontou que 71% eram
mulheres e apenas 19%,
homens.
Resiliência
E com mais um ano de
pandemia pela frente, é
preciso resiliência e conhecimento para que as
mulheres sejam felizes,
apesar do momento delicado e das adversidades
da vida. “A felicidade não
deve ser alicerçada em
condições externas – isso a
torna quase inviável. Ela é
uma construção feita sobre
dois pilares: a vivência de
mais emoções de valência
positiva que negativa e a
percepção de se ter uma
vida significativa. O segundo pilar – da vida significativa, do propósito – é

o que nos sustenta diante
dos desafios”, aponta a
pesquisadora Carla Furtado, fundadora do Instituto
Feliciência.
Neste momento, o desenvolvimento da resiliência é um fator positivo. “A
resiliência é compreendida como a habilidade
de navegar em busca de
recursos para funcionar de
maneira positiva em situações adversas: sem adoecer
a médio e longo prazo.
Manter-se em situações
tóxicas não é o desfecho
esperado de um processo
de resiliência. Não se deve
acreditar no mito de que
suportar toda e qualquer
situação é sinônimo de
resiliência. O que se espera
como desfecho saudável é:
recuperação, adaptação ou
transformação positivas”,
explica Carla.
Felicidade feminina
Segundo a pesquisadora, mudar o “paradoxo da
felicidade feminina” é um
trabalho coletivo, de homens
e mulheres. “Para mudar
essa realidade é preciso real
equidade de gênero, seja no
ambiente profissional ou
familiar. Tomemos a pandemia, por exemplo, as mulhe-

res estão sobrecarregadas
com trabalho, cuidados com
a casa e acompanhamento
de atividades escolares dos
filhos. Elas têm quase três
vezes mais probabilidade
de relatar ansiedade, perda
de apetite e incapacidade de
dormir”, destaca.
Vulnerabilidade
Com a pandemia, a vulnerabilidade das mulheres
tornou-se ainda mais evidente. Para encarar mais
um ano de pandemia, a
pesquisadora recomenda atenção redobrada à
saúde mental, a partir da
adoção de práticas protetivas. “Destaco aqui a
importância do descanso,
em especial do sono restaurador. Não é normal
dormir pouco, pode ser
usual, mas não deve ser
considerado normal. O estabelecimento de uma rede
de apoio é outra medida
essencial, a travessia ainda não acabou e teremos
maior resistência ao lado
de pessoas significativas.
E diante da impossibilidade
de lidar efetivamente com a
rotina há sempre possibilidade de buscar assistência
especializada”, finaliza a
especialista.

Vamos celebrar
“Felizmente, a vida
segue e cada um de nós
tem pais, filhos, namoradas, namorados, maridos,
esposas, amigos, casa,
trabalho, etc. ou seja, uma
vida para cuidar, então é
preciso estarmos aptos a
desfrutar das situações de
felicidade. A infelicidade
que a pandemia nos trouxe não pode contaminar

as outras coisas boas da
nossa vida, portanto, o Dia
Internacional da Felicidade é um dia para celebrar
sim!”
Emoções negativas
No entanto, diante da
realidade posta, não é
aconselhável negar as
emoções negativas, explica o professor. “As grandes
catástrofes nos impõem
medo, insegurança e incerteza, e isso é normal,
quem não sentir isso está
meio fora da curva. Não é
recomendável renegar as
emoções ditas negativas,
devemos abraçá-las e nos
engajarmos para transformá-las em vivências
significativas! Aquele tipo
de atitude que melhora o
nosso modo de lidar com
elas.
Uma dica é não ficar
parado, estacionado na
tristeza. Mova-se, comece
com pouco, mas faça o melhor com o que você tem!”

Relacionamentos reinventados
para encontrar a felicidade
O isolamento social que
a pandemia exigiu levou
ao distanciamento social
entre as pessoas em geral,
mas levou a aproximação entre os casais e os
núcleos familiares mais
íntimos.
Divórcios
No entanto, essa aproximação pode ter levado
ao aumento da separação
entre casais. O número
de divórcios consensuais
realizados pelos cartórios
de notas do país, durante
a quarentena decretada
pela pandemia do novo coronavírus, entre os meses
de maio e junho deste ano,
aumentou 18,7%.
Relacionamentos
“ Po s s i v e l m e n t e , o s
relacionamentos que já
estavam adoecidos antes
da pandemia não tenham
resistido a esse período.
Mas, muitos relacionamentos foram “reformados”,
reinventados e outros tan-

tos começaram em meio
à crise. Ouço as pessoas
falando que a pandemia
trouxe uma oportunidade
de reflexão para a humanidade e discordo disso. A
humanidade é um conceito
etéreo, a pandemia está
sendo uma grande oportunidade para cada um de
nós como pessoas. Para
iniciarmos aquele processo de transformação que,
por comodismo, vínhamos
‘empurrando com a barriga’, a hora é agora”, opina
o professor.
Autoconhecimento
Segundo ele, este é o
momento ideal para o autoconhecimento. “Em momentos extremos nossos
sentimentos mais básicos
afloram, tudo ganha outra
magnitude, então aproveite para se conhecer
melhor, se aprimorar e se
preparar para viver relacionamentos mais saudáveis, mais verdadeiros”,
orienta.
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ISAÚDE

Saiba os benefícios e cuidados
das atividades físicas na gestação
A prática de atividade
física durante a gestação,
apropriada às condições
da gestante, pode prevenir
complicações na gravidez
e ajudar no trabalho de
parto.
De acordo com profissionais, a liberação para a
prática dos exercícios deve
ser feita por um médico
ginecologista e o acompanhamento da realização
destas atividades, por um
profissional de educação
física.
Na gravidez
Qualquer indivíduo pode
se prejudicar com a prática
de atividades físicas exaustivas se esta exigência ultrapassar seus limites. Com
uma grávida, os cuidados
devem ser redobrados, pois
seu metabolismo funciona
por dois (ou mais) e não
pode exigir do organismo
o mesmo de antes da gravidez.
Mulheres que já tinham
uma rotina de treinamento
possuem mais facilidade
em exercitar-se durante a
gravidez, sendo aconselhável reduzir a intensidade
dos exercícios em cerca de
30% no início e, conforme o
período gestacional avançar, ir diminuindo.
Respeitar limites
Durante as atividades
físicas, é importante que a
grávida saiba reconhecer
os sinais que seu corpo

manifesta, como: dores
articulares, falta de ar
e cansaço extremo, por
exemplo. Assim, atividades
como caminhadas, ciclismo,
aulas de ginástica aeróbica
(sem impacto de saltos),
step (baixa altura), esteira,
elíptico, natação, hidroginástica e dança podem ser
altamente benéficas.
Zen
A musculação também
é recomendada, mas evitando realizar exercícios
com cargas muito elevadas. Recomenda-se, ainda,
atividades que promovam
o relaxamento, como alongamento e Pilates, tomando
sempre os devidos cuidados de não exagerar nas
amplitudes, pois, devido
a ação de hormônios, as
articulações das gestantes
ficam mais instáveis.
Para as mulheres que
já estão acostumadas a
exercitar-se, apenas terão
que adequar-se, mas as
sedentárias devem buscar
orientação e alternativas
de como poderão mexer-se.
Os exercícios trazem
alívio para o estresse natural deste período além de
fazer um bem enorme para
o corpo.
Malhação
As grávidas que malham
ganham muito por movimentar o corpo durante a
gestação, esta atitude traz
benefícios para elas e seus

Cuidados
Outro ponto, nunca dispensar os alongamentos
antes de iniciar os exercícios. Prestar bastante
atenção à roupa que vai
usar na hora da malhação;
deve ser bem confortável,
de preferência de malha.
Usar sutiã reforçado que
acomodem confortavelmente os seios e as calças
e bermudas não podem
de modo algum apertar o
abdome.
O tênis teve ter solado
amortecedor.

Sempre obedecendo as recomendações médicas, é saudável que a mulher grávida pratique
exercícios. O Pilates é um dos mais recomendados porque prioriza o alongamento da musculatura e também promove o relaxamento / GB Imagem

bebês. Bem orientado e supervisionado por um profissional qualificado, o treino
permite que a gestante
melhore muito a sua capacidade respiratória, perca
peso, fortaleça e alongue a
musculatura e aumente a
circulação e endorfina pelo
organismo e isto dá uma
enorme sensação de leveza
e bem-estar.
Hora do parto
Os especialistas contam
que tudo isso ajuda muito
na hora do parto, garantindo mais força e fôlego

para a mamãe auxiliar o
seu bebê na hora do nascimento.
Ainda tem os benefícios
do pós-parto; serão quilos e
gordura a menos no corpo e
assim voltar à antiga forma
fica bem mais fácil.
As sedentárias
As grávidas que não
estavam acostumadas a
malhar devem iniciar com
atividades leves. A melhor
opção é a caminhada que
pode ser executada até os
últimos dias de gravidez.
É bom ficar atenta para

algumas recomendações
importantes a fim de garantir o sucesso e os benefícios
das atividades físicas.
A primeira coisa a fazer
é conversar sobre o assunto
com o médico que está
acompanhando o pré-natal.
É importante fazer uma
avaliação física para saber
como estão as articulações
a fim de verificar se não
existe nenhum problema
que poderá ser agravado,
aliás, esta é uma dica que
vale para todas e todos que
querem começar a praticar
uma atividade física.

Alimento e água
Antes de malhar, alimentar-se para evitar a
queda do nível de açúcar
no sangue. Não descuidar do consumo de água
durante o tempo em que
exercitar-se.
Tenha especial atenção
quanto à temperatura do
corpo, não deixe que se
eleve muito, pois além da
sensação desconfortável,
prejudica muito o bebê. Fazer intervalos e descansar
entre os exercícios.
É bom ficar atenta a alguns sintomas e suspender
imediatamente a prática se
ocorrerem sangramentos
vaginais, contrações, dor
na região lombar, taquicardia, febre ou cansaço
exagerado.
Lembrando mais uma
vez que, constatado a gravidez, todas as atitudes
devem ter o aval do médico.

Síndrome de Burnout

Um em cada seis profissionais de saúde apresenta sinais de esgotamento
para a saúde. Os profissionais que trabalham em
UTIs estão particularmente
mais expostos a situações
de alto estresse e burnout,
o que, potencialmente, traz
consequências dramáticas
para a saúde e o tratamento
de pacientes.

Ao menos um em cada
seis profissionais de saúde
apresentam sinais de burnout, de acordo com estudo
realizado por pesquisadores
do Instituto D´Or de Pesquisa e Ensino (IDOR).
O burnout, que em tradução livre significa esgotamento, é definido como
um distúrbio psíquico de estresse físico e mental crônico
relacionado a condições de
trabalho desgastantes. Entre
os sintomas da chamada
Síndrome de Burnout estão
exaustão, sentimento de
ineficácia e de falta de realização pessoal e profissional.
Pesquisa
A pesquisa foi feita com
715 profissionais de saúde - médicos, enfermeiras,
técnicos de enfermagem e
fisioterapeutas - de 36 hospitais públicos e privados
do Brasil. Todos eles trabalham em unidades de terapia
intensiva (UTIs) por pelo
menos 20 horas semanais.

Entre os participantes
do estudo, 125 indicaram
exaustão emocional, 120
despersonalização e 107 falta de realização profissional
– todos sintomas indicativos
de burnout. Como um mesmo
profissional poderia marcar
mais de uma opção no questionário, o estudo conclui
que, pelo menos, 125 deles
sofriam com o esgotamento
no trabalho.
O estudo mostra ainda
que 134 profissionais apresentam sintomas de ansiedade e 80, de depressão
- que podem ou não estar
associados ao burnout. A
pesquisa foi conduzida antes
da pandemia de covid-19,
entre abril de 2017 e julho
de 2018.
Diferenciando
o burnout
Para diferenciar burnout,
depressão e ansiedade, os
pesquisadores aplicaram
questionários de autoavaliação reconhecidos inter-

nacionalmente. A partir das
respostas, foi possível identificar a formação de três diferentes grupos, um para cada
problema de saúde mental,
concluindo que o burnout
e os sintomas clínicos de
depressão e ansiedade são
empiricamente distintos.
De acordo com o psicólogo e pesquisador do IDOR
Ronald Fischer, na pesquisa,
um dos principais indicativos
de burnout referia-se ao
sentimento de esgotamento
no trabalho. Já um dos principais tópicos que indicava
ansiedade era ter muitos
pensamentos e muitas preocupações a todo tempo. Para
identificar a depressão, os
pesquisadores atentaram-se
a quem não dizia estar muito
feliz com a própria vida.
Segundo a pesquisa, a
Síndrome de Burnout tem
sido associada a um aumento de erros médicos e de
custos para os profissionais
de saúde além de desfechos
adversos, de longo prazo,

Estudo
O estudo foi descrito no
artigo Association of Burnout
With Depression and Anxiety
in Critical Care Clinicians in
Brazil [Associação de Burnout
com depressão e ansiedade
em clínicas de terapia intensiva no Brasil] publicado no
Jama - Journal of the American Medical Association.
“É muito importante identificar [o burnout] mesmo
que não seja uma condição
que está classificada como
doença”, diz o psicólogo e
pesquisador do IDOR Ronald
Fischer.
Ele explica que a intenção
do estudo foi proporcionar
um melhor diagnóstico dessa
síndrome com intervenções e
tratamentos mais assertivos.
Síndrome de estresse
“Burnout não é classificado como doença, mas uma
síndrome de estresse dentro
do trabalho”, explica, Fischer. “Temos medicamentos
e terapias que são indicados
para depressão e ansiedade.
Se não olharmos o nível do
burnout, talvez, diagnostiquemos uma pessoa com
ansiedade, que na verdade
não é ansiedade, mas apresenta alguns sintomas que
parecem. Por outro lado,
se olharmos só o burnout e
não a ansiedade e a depressão, não identificaremos
os sintomas que podem ser
tratados com medicamentos
e terapias”.
De acordo com definição do Ministério da Saúde,
transtornos de ansiedade

MUDANÇAS NO TRABALHO
Se medicamentos e terapias são eficientes
para casos de depressão e ansiedade, segundo
Fischer, os casos de burnout mostram a necessidade de se realizar mudanças no ambiente de
trabalho. Condições de sobrecarga de trabalho,
rotinas corridas, pressão por resultados e entregas, conflitos emocionais dentro da equipe
podem gerar quadros de burnout.
“Dentro das empresas, em geral, as pessoas
têm que se cuidar, cuidar uns dos outros, têm
que pensar o que é possível mudar dentro desse
contexto que estamos vivendo nesse momento,
para humanizar um pouco o nosso trabalho”,
diz. O pesquisador acrescenta que o burnout
pode ser um primeiro passo para depressão
e ansiedade. “É muito importante identificar
porque se não se muda o contexto [no trabalho],
a pessoa pode depois entrar em uma depressão
ou ansiedade e pode ser afastada do trabalho
por causa disso. Tem que ser uma lógica para
as empresas o cuidado com os trabalhadores
para evitar essas situações”.
são doenças relacionadas
ao funcionamento do corpo
e às experiências de vida,
podendo causar sensações
extremamente desconfortáveis. Estão entre os sintomas medos e preocupações
exageradas, sensações contínuas de que um desastre
ou algo ruim vai acontecer,
falta de controle sobre os
pensamentos, entre outros.

Depressão
Já a depressão, de acordo
com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), é um transtorno mental caracterizado
por tristeza persistente e pela
perda de interesse em atividades que normalmente são
prazerosas, acompanhadas
da incapacidade de realizar
atividades diárias, durante
pelo menos duas semanas.

Cidades
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Lista de contatos poderá
ser integrada ao Pix

Autonomia do BC demonstra
compromisso com estabilidade
de preços, diz Guedes
São Paulo e Brasília, 19
(AE) - Na semana em que a
taxa básica de juros teve o
primeiro aumento em seis
anos, chegando a 2,75%,
o ministro da Economia,
Paulo Guedes, atribuiu o
movimento à independência conferida ao Banco
Central (BC) para impedir
que o aumento de preços,
considerado por ele como
temporário e setorial, torne-se generalizado e permanente.
Ao conceder entrevista
aos jornais espanhóis El
Mundo e Expansión, Guedes disse que a criação do
auxílio emergencial elevou
o poder aquisitivo, tendo
assim impacto localizado
na inflação de alimentos e
materiais de construção.
“Este é um aumento de
preços setorial e transitório”, comentou o ministro,
que acredita num alívio
da pressão “excepcional”
sobre a inflação a partir da
redução dos pagamentos
do auxílio emergencial.
“Por isso, foi importante
a independência do Banco
Central, para impedir que
se torne um aumento generalizado e permanente
dos preços”, disse Guedes,
que, durante a entrevista,
assegurou a retirada dos
estímulos à medida que a

Brasília (AE) - O Banco
Central anunciou a autorização para que as listas
de contatos telefônicos
possam ser integradas ao
Pix - o sistema de pagamentos instantâneos da
instituição. Com isso, os
bancos poderão desenvolver ferramentas para
integrar os aplicativos de
transferências e pagamentos aos números de telefone
armazenados nos celulares
dos usuários.
Lançado em 16 de novembro de 2020, o Pix permite pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7
dias por semana, todos os
dias do ano. As operações
ocorrem em menos de dez
segundos.
“A mudança visa a facilitar a identificação de quem
cadastrou seu número de
celular como chave Pix,
simplificando ainda mais a

experiência do pagamento
com a funcionalidade”,
avaliou o Banco Central,
em nota.
Outra novidade é permitir que os usuários solicitem
mudanças nas informações
das chaves já cadastradas
no Pix, como nome completo, nome empresarial e
título do estabelecimento
- sem a necessidade de
excluir a chave anterior e
criar uma nova.
A autoridade monetária
também estabeleceu em
regulamento que os bancos
ficam vedados de fixar
limites para o número de
transações no Pix, seja de
envio ou de recebimento.
De acordo com o Banco
Central, essa vedação é
necessária para garantir
a igualdade de condições
competitivas entre os diferentes instrumentos de
pagamento.

Aquisição de leite sobe 2,1%
em 2020 ante 2019, diz IBGE

Ministro Paulo Guedes diz que a economia está no rumo certo
economia se recuperar.
E acrescentou: “A independência do Banco Central foi importante para
demonstrar nosso compromisso com a estabilidade de
preços. O imposto inflacionário é o pior dos impostos
porque pesa sobre a população mais vulnerável.”
O ministro aproveitou

ainda o tema para fazer
um afago ao presidente da
República, Jair Bolsonaro.
Segundo ele, o chefe do
Executivo, diferentemente
dos seus antecessores,
abriu mão de usar o BC
em benefício da reeleição. “Nosso presidente
renunciou a isso e permitiu
despolitização da moeda”,

disse Guedes.
O ministro também
afirmou aos jornalistas
espanhóis que o Brasil
oferece um momento de
investimento “excelente”
com o dólar na casa dos R$
5,00, uma cotação, avaliou,
que se deve ao choque da
pandemia no campo fiscal,
somado a riscos políticos.

Rio - - A aquisição de leite
cru feita por estabelecimentos
sob inspeção sanitária - federal, estadual ou municipal
- totalizou um recorde de 25,5
bilhões de litros em 2020, um
acréscimo de 2,1% em relação
a 2019, segundo os dados das
Pesquisas Trimestrais do
Abate de Animais, do Leite, do
Couro e da Produção de Ovos
de Galinha, divulgados nesta
quinta-feira, 18, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Ao longo de 2020, os únicos meses que apresentaram variações negativas em
relação ao mesmo período
de 2019 foram junho (menos
34,9 milhões de litros) e maio
(menos 25,9 milhões de litros).
O avanço mais significativo
ocorreu em fevereiro (mais
129,9 milhões de litros).

“O ano de 2020 foi marcado
por variações na demanda por
produtos lácteos, influenciada
pelas restrições impostas por
conta do isolamento social
e pela valorização do leite,
acompanhada do aumento dos
custos de produção do setor”,
ressaltou o IBGE.
Em 2020, houve aumento
no volume captado de leite
em 14 das 26 Unidades da
Federação participantes da
pesquisa, com destaque para
os desempenhos de Minas
Gerais (mais 224,3 milhões
de litros), Paraná (mais 172,5
milhões de litros), Santa Catarina (mais 123,7 milhões
de litros), Bahia (mais 103,0
milhões de litros) e Sergipe
(mais 63,3 milhões de litros).
A queda mais expressiva foi
a verificada em Goiás (menos
136,6 milhões de litros).

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

Apartamento localizado no Residencial
Bela Vida, possuindo 45,66 de área privativa,
52,32 de área útil, sendo 2 quartos, 1 banheiro
social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga
de garagem. Além disso, o condomínio possui
playground, quadra poliesportiva e churrasqueira, localizado na Avenida Junqueira Freire,
Umuarama-PR. Valor R$ 120.000,00.
Residencial Cecilia Meireles, contendo
76.31m² de área total, 65.66m² de área privativa sendo 03 quartos, 1 banheiro social, 2
salas, área de serviço, cozinha e 1 vaga de
garagem. Localizado na Rua Santa Catarina,
n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR.
R$ 220.000,00.
Apartamento localizado no Edifício Montana,
a duas quadras da Unipar sede, possuindo
96,82m² de área útil, 67,74m² de área privativa,
contendo 3 quartos, 1 banheiro social, sala de
TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e 1 vaga de garagem. Excelente investimento para renda de aluguéis, localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 5300, Zona II,
Umuarama –PR. Valor R$ 220.000,00.

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

Residência contendo 99.98m² de área construída,
192.50m² de área total, possuindo 1 Suíte, 2 Quartos,
Banheiro social, Sala, Cozinha planejada, Poço de luz,
Churrasqueira, Área de serviço, Área Gourmet contendo aproximadamente 20m² e garagem para 2 carros,
localizada na Rua Uirapuru, n° 2187, Jardim imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$ 340.000,00.

Residência em Alvenaria com 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, garagem para 2 carros.
Terreno com área de 360m². O imóvel possui
excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, na Rua Montes Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor R$ 520.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00

O bairro esta localizado na saída para Xambrê e
a região oferece diversas opções de serviços, como
escolas, creches, padarias e supermercados, são casas
Financiadas pelo programa Casas Verde e Amarela,
temos aquisição facilitada, podendo usar o seu FGTS,
CARRO ou MOTO como parte do pagamento da entrada,
além disso, a entrada pode ser parcelada em até 24x
sem juros, não perca tempo, temos terrenos amplos para
futuras ampliações. Aproveite essa oportunidade!

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.
Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.

Excelente Sobrado localizado
no Residencial Euro Park,
Umuarama/PR!

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 vaga de garagem para 3 carros.
Valor R$ 2.800.000,00

3056-6100

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

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.
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CHEVROLET

CHEVROLET
CRUZE LTZ
1.4 TURBO
Prata, 2018 30.000
km, sem detalhes,
R$ 84.000,00.
Fones:
(44)
3622-3292
/
99976-0563
MONTANA
SPORT 06/06
Prata. R$ 26.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563
ONIX 1.4
19/19
Branco, completo,
30.000Km. R$
50.000,00. Fones:
(44) 3 622-3292 /
99976-0563.
VECTRA
EXPRESSION
08/08
Prata, automático,
completo.
R$
24.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

FIATFIAT
STRADA 1.4
13/13
Branco, completo, R$
32.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563

FORD

FORD

ECOSPORT
SE 1.5 FLEX
18/ 19
Branca. automática,
ﬂex.14.000km Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

VOLKSWAGEN
VO
LKSWAGEN
AMAROK
TRENDILINE
18/18
Branco, 27.000Km.
único dono. R$
145.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563
GOL 1.6
14/15
Prata, completo,

04 portas. R$
33.000,00. Fones:
(44) 3 622-3292 /
99976-0563.
SPACEFOX
1.6 11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
CAMINHOES
CAMINHÕES
CAMINHÃO
8150 2003
Prata. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

AVISOS E EDITAIS
AVISOS
E
EDITAIS
COMUNICADO
DE
EXTRAVIO
K & M MÉDICOS
ASSOCIADOS
LTDA.
CNPJ:
14.945.366/0001-48.
Localizado na Rua
Ceará nº 3713,

B6

casa, Zona II
CEP 87.502-050
UMUARAMA - PR
Comunica o extravio
de seu Alvará de
Licença Municipal.
Pela
presente
publicação
os
mesmos tornam-se
sem efeitos legais.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda,
possuindo ótima
localização, Próximo
ao condomínio
Residencial Portal
das Águas, o imóvel
possui área construída
de 99,98m², contendo
01 suíte, 02 quartos,
banheiro social, sala,
cozinha planejada,
lavabo, poço de
luz, área e serviço,
área gourmet com
aproximadamente
20m² de área
construída, e garagem,
localizada na Rua
Uirapuru, n° 2187,
Jardim Imigrantes,
Umuarama-PR. Valor
R$ 340.000,00.
Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com
um de nossos
corretores! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda,
contendo ótima
localização! Próximo
ao lago Aratimbó,
o imóvel possui
área construída
de
169,18m²,
contendo 02 suítes,
01 quarto, banheiro
social, sala, copa,
cozinha planejada,
despensa, edícula
(Área Gourmet) com
churrasqueira com
quarto e banheiro,
Além disso, possui
garagem para 2
carros e terreno
com área total de
360m². Localizada
na Rua Montes
Claros, n° 4065,
Jardim Harmonia,
a 100 metros da
Avenida Paraná
em Umuarama-Pr.
Valor R$ 520.000,00.
Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com
um de nossos
corretores! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda,
possuindo
localização
privilegiada,
contendo 208,94m²
de área total do
terreno sendo (
15.50x13.48), o
imóvel possui área
construída de
195m², composto
por 2 suítes, 1
quarto, sala, copa,
cozinha planejada,
espaço gourmet,
banheiro social,
lavanderia, despensa
e garagem para
3 carros. Além
disso, o imóvel
possui 5 ares
condicionados,
placa solar boiler
de 300 litros,
duas caixas 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,
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

Equinox lt 18/19
branco
completo,
aut, couro
R$ 119.900,00

Equinox lt - 17/18 - branco
completo, aut, couro R$ 114.900,00

ONIX plus 1.0t premier 20/20 prata
COMPLETO, aut, couro R$ 79.900,00

corretores! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chalé à venda,
localizado
na
região central de
Umuarama! Contendo
515,00² de área total,
sendo 117,09m² de
área construída,
composto por uma
recepção, 02 salas
e 01 banheiro, além
disso, nos fundos
possui uma casa
composta por 01
banheiro, 02 salas e
uma churrasqueira
coberta. Avenida
Rio de Janeiro,
n°5260, Zona II,
Umuarama-PR.
Valor R$ 990.000,00.
Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com
um de nossos
corretores! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda,
contendo 280m²
de área total do
terreno, sendo
281.51m² de área
construída, possuindo
1 suíte máster com
Hidromassagem,
2 quartos, sala de
estar, sala de jantar,
banheiro social,
cozinha planejada,
copa, despensa,
área de serviço,
espaço gourmet,
churrasqueira, piscina
e 2 vagas de garagem.
Localizada na Rua
Mato Grosso, Zona II,
Umuarama-PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com
um de nossos
corretores! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente Sobrado
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 suíte máster,
Sala e Varanda.
Além disso, o piso
inferior contém

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

Classificados
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Airton Queiroz Silva - Leiloeiro Público Oficial - Mat. 590 / Jucepar

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE UMUARAMA - PR - SEGUNDA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:
Datas:
LEILÃO
/ 41- 99991-9477 / 41-3354-5608 ON LINE
1º Leilão: 08 / abril / 2021 às 14:00 horas 44-99907-8268
www.leiloeiroqueiroz.com.br

2º Leilão: 15 / abril / 2021 às 14:00 horas

FORMAS DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA
- PARCELAMENTO EM ATÉ 30 PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.
- CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, ANTES DE CADA LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.

IMPORTANTE: FICA CONSIGNADO A POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO NO PRIMEIRO LEILÃO,

OBSERVANDO-SE O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO SOMENTE
À VISTA OU PARCELADO PELO PREÇO MÍNIMO DO VALOR DA AVALIAÇÃO(CONSULTE)
- NO SEGUNDO LEILÃO, OBSERVANDO O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR
DA AVALIAÇÃO, PODERÁ SER PARCELADO OU À VISTA (CONSULTE)

- As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições
de pagamento do saldo, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel e garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel.

Observações:

- A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. - A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.

LEILÃO SOMENTE NA MODALIDADE ON LINE. CADASTRE-SE E HABILITE-SE AGORA E FAÇA O SEU LANCE NO SITE: WWW.LEILOEIROQUEIROZ.COM.BR
LOTE 1 - IMÓVEL NA AVENIDA ROLÂNDIA, 3865, ZONA II, PRÓXIMO AO
SUPERMERCADO BIG PLANALTO, EM UMUARAMA, CONTENDO UM
SALÃO COMERCIAL EM ALVENARIA DE APROXIMADAMENTE 326 M²
(CONSTRUÇÃO ANTIGA)
Data de terras sob nº 03, da Quadra nº 26, situada na Zona nº 03, desta cidade.
Matrícula nº 5.726 do 2º CRI de Umuarama, compreendendo a descrita data de terras,
uma área de 488,00 m². Benfeitoria: Um salão comercial em alvenaria de
aproximadamente 326 m² (construção antiga). Observação: Venda Ad corpus. Autos:
8091-49.2008.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 1.100.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 660.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 660.000,00

LOTE 2 - SALA NO 8º ANDAR DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES
MARES
Sala n° 805, situado no 8° Andar, Edifício Centro Empresarial Verdes Mares, possuindo
área bruta de 52,24 m², área para uso exclusivo de 43,31 m². O Edifício Centro Empresarial
Verdes Mares foi constituído em condomínio, conforme registro nº 6, da Matrícula nº 7420 –
Livro 02 – Registro Geral daquele Ofício. Matrícula n° 22.327 do 1º CRI de Umuarama.
Apartamento do Edifício Verdes Mares que está localizado na área central da cidade,
próximo aos Correios, de fácil acesso ao comércio e ao centro cívico, ótima localização.

Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1007-55.2012.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 140.000.00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 84.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 84.000,00
LOTE 3 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA
Imóvel Urbano – Lote nº. 05, da Quadra nº. 14, do loteamento denominado Parque
Firenze, em Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.763, do 2º CRI de
Umuarama, com registro de garantia hipotecária em primeiro grau. O imóvel é um terreno sem
edificações e está localizado em bairro da periferia da cidade, servido de toda infraestrutura,
água, luz, asfalto e topografia plana. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1568684.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 90.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 54.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 54.000,00
LOTE 4 - GARAGEM SIMPLES, Nº GS-26 (COM UMA VAGA PARA VEÍCULO TIPO
AUTOMÓVEL E/OU CAMIONETA), SITUADA NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL UIRAPURU
Garagem simples, nº GS-26 (com uma vaga para veículo tipo automóvel e/ou camioneta),
situada no subsolo do Edifício Residencial Uirapuru, possui área real global de 26,317093
m², sendo 12,50 m² de área de uso privativo e 13,817093 m² de área de uso comum, dito prédio
acha-se encravado nos lotes nº 14-15-16, unificação dos lotes nº 14,15 e 16, da quadra nº 46, da
zona nº 01, de Umuarama. Matrícula nº 24.810, do 1º CRI de Umuarama. Obs. A arrematação de

abrigos para veículos não poderá se dar por pessoa estranha ao condomínio a que pertence,
salvo autorização expressa na Convenção do Condomínio, conforme § 1º do Art. 1.331 do
Código Civil. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 9963-55.2015.8.16.0173 ET.
Valor da Avaliação: R$ 25.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 15.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 15.000,00
LOTE 5 - MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2012/2012 E
MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ANO/MODELO: 2008/2008
5.1 - a) Motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, Vermelha, Ano/Mod 2012/2012, Gasolina,
Placa AVU-1289, Renavam: 0048.005180-1, Chassi: 9C2JC4110CR543542.
Valor da Avaliação: R$ 5.200,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 3.120,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 3.120,00
5.2 - b) Motocicleta Honda/CG 125 Fan, Placa APV-6788, cinza, Ano/Mod 2008/2008,
Gasolina, Renavam: 0095.602316-9, Chassi: 9C2JC30708R534830. Autos: 716837.2019.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 3.500,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 2.100,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 2.100,00
Valor Total da Avaliação: R$ 8.700,00
Lance Mínimo Total no 1º Leilão: R$ 5.220,00
Lance Mínimo Total no 2º Leilão: R$ 5.220,00
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE CONSTRUIR CONSULTE A PREFEITURA.

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (Consulte)- Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência permanecem os dados dos Editais, afixados no respectivo Juízo. (Consulte) . Verifique a localização dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.

257,11m² e possui
sala de estar, sala
de jantar, cozinha,
escritório, espaço
gourmet, área de
serviço, lavabo,
piscina de 31.25m²,
elevador e vagas
de garagem para 3
carros. Localizado
na Rua José
Inácio da Paixão,
Residencial Euro Park,
Umuarama-PR. Valor
R$ 2.800.000,00.
Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com
um de nossos
corretores! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.

TERRENOS

TERRENOS
ABDON E

CABRELI
IMÓVEIS
Vende-se terrenos
comerciais sendo
2 lotes paralelos,
lote 02 e 03, com
área total de 840m²
cada, possuindo
(14.00x60.00),
localizados bem
em frente a nova
rodoviária, ótima
localização para
comazércios de
todos os segmentos.
Investimento com
retorno certo. Valor
R$ 714.000,00
cada. Gostaria de
visitar o imóvel?
Fale com um de
nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210.

LOTES
RUR
LOTES
AIS RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara à venda
contendo topografia
plana, área de
75.400m², com
266,84m²
de
largura (frente
para estrada) sendo
toda piqueteada,
com mais de 20
piquetes, com rede
de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu,
poço artesiano, uma
leiteira completa
com resfriador e
capacidade para 8
vacas simultâneas,

barracão coberto
com cocheira, para
no mínimo 10
animais (semi novo),
demais formação
de pastagem com
grama Ponta Roxa,
Além disso possui
uma residência
de madeira com
aproximadamente
120m² de área
construída. Localizada
na Estrada Aeroporto
a 2.500 metros do
Distrito de Serra
dos Dourados
e 1.300 metros
do asfalto. Valor
R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar
esta chácara? Fale
com um de nossos
corretores! (44)
3056-6100 ou (44)
99122-8210.

VEndAS
Residencias:

Sobrados:

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

R$ 850.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 400.000,00

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

R$ 700.000,00

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

VEndAS
Residencias:

Para atender na Estratégia da Saúde da
Família. 40h Semanais. De Segunda a
Sexta-feira. Interessados procurar a Secretaria de
Saúde do Município de Pérola-PR.

VEndAS

R$ 1.500.000,00

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
CONTRATA MÉDICO CLÍNICO GERAL

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

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

Apartamentos::
R$ 180.000,00

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

R$ 175.000,00

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

R$ 380.000,00

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

Apartamentos:: R$ 260.000,00
Ed. Green Park - Apto. 33, Bloco A,
área total aprox. 110m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390.
VEndAS
R$ 1.300.000,00

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

VEndAS

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!

Sobrados:

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

Residencias:

R$ 975.000,00

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

R$ 420.000,00

VEndAS
VEndAS

VEndAS
Terrenos:

R$ 280.000,00

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

R$ 240.000,00
VEndAS

Apartamentos: R$ 330.000,00

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

R$ 2.300,00

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.500,00

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

LOCAÇÕES
R$ 1.200,00

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

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

VEndAS

Terrenos:

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

Apartamento:

R$ 3,500,00

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

Residências:

VEndAS
Residência:

R$ 270.000,00

VEndAS

Residencias:

LOCAÇÕES
Apartamentos:

VEndAS

VEndAS
Residencias:

LOCAÇÕES

Terrenos:

R$ 140.000,00

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

LOCAÇÕES
Residências:

R$ 800,00

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

R$ 700,00

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

R$ 2.500,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 18.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 12.000,00

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

R$ 5.000,00

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

R$ 7.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 11.000,00

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

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

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

LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

Comercial:

R$ 6.000,00

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

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 e 22 de Março de 2021

I150 uniadades

Citroën Lança C4 Cactus Rip
Curl no Brasil com edição limitada
A Citroën apresenta o
novo C4 Cactus Rip Curl
no Brasil. A versão, que
estreia neste mês de março, é uma série especial
desenvolvida em parceria
com a tradicional marca de
vestuário, equipamentos e
acessórios para esportes
radicais, a Rip Curl. Nessa
edição limitada, todos os
detalhes foram pensados
para reforçar a conexão do
Citroën C4 Cactus com o espírito jovem e aventureiro
da Rip Curl.
Serão 150 unidades, que
oferecem ao consumidor
uma experiência empolgante, agregando detalhes de
customização externa e interna, além de diferenciais
e equipamentos exclusivos.
O utilitário esportivo estará
disponível na rede de concessionários da Marca a
partir da próxima semana,
com valor sugerido de R$
112.990,00.
Baseada na versão Feel
Pack, essa série recebeu
uma personalização inédita, que preserva o DNA CITROËN sem perder de vista
os equipamentos de série,
mas com acréscimo de
atributos, como os bancos
revestidos em couro, item
presente, a partir da versão
Shine Pack, como também
as barras de teto flutuantes

e embelezadores dos faróis
de neblina e nos airbumps
das portas, o que reforça
os códigos de design imponentes de um legítimo SUV.
Internamente, os tapetes
de tecido receberam um
bordado especial talhado
“Rip Curl”, da mesma cor.
Por fora, as rodas de liga
leve Roby Ony pintadas em
preto de 17 ”e as atraentes
e funcionais barras de teto
flutuantes corroboram com
o carácter único da versão.
Para completar o visual,
adesivos exclusivos “RIP
CURL”, tanto nas portas
dianteiras como na tampa
do porta-malas tornam o
modelo ainda mais jovem,
arrojado e despojado.
Muito Mais
Sob o capô, o SUV Citroën C4 Cactus Rip Curl
traz a o motor flex 1.6 VTi,
de 118 cavalos de potência, associado ao câmbio
automático sequencial de
seis velocidades da Aisin
AT6: um conjunto que
garante ao modelo um elevado nível de dinamismo,
durabilidade e robustez.
Além disso, a série especial C4 Cactus Rip Curl
proporciona conforto e
bem-estar a bordo com
soluções inovadoras, tecnológicas e inteligentes.

A série especial C4 Cactus Rip Curl proporciona conforto e bem-estar a bordo com soluções inovadoras, tecnológicas e inteligentes

(ASR), 4 airbags, sensor
de pressão dos pneus, Hill
Assist, abertura e fechamento de portas sem chave,
partida por botão, Isofix,
ar-condicionado digital
automático, limitador e

e rodas de liga leve de 17”
pintadas em preto.
A nova versão traz freios
ABS com REF (Electronic
Brake Distribution), controle de estabilidade de
comando (ESP) e de tração

regulador de velocidade,
sensor de chuva, assinatura luminosa em LED,
acendimento automático
dos faróis, entre outros
equipamentos.
O C4 Cactus Rip Curl

está disponível na exclusiva
combinação de Branco Banquise, na carroceria, com
teto em Azul Esmeralda. A
mesma tonalidade de azul
está presente em detalhes
externos, como nos frisos

VENDAS

LOCAÇÕES

RESIDÊNCIAS

TERRENOS

RESIDÊNCIAS

JD. ARATIMBÓ - PRÓX. CID. CANÇÃO DA AV. PARANÁ
ÁREA CONSTRUÇÃO

TERRENO COM

GARAGEM PARA

VALOR R$

126,50m2

195,00m2

2 VEÍCULOS

490.000,00

TOTALMENTE MODERNIZADA

SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA
VALOR: R$ 1.450,00
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!

OUTROS
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX - FRENTE PÇ. MIGUEL ROSSAFA
VALOR: R$ 2.500,00

OPORTUNIDADE
IMPERDÍVEL:
R$ 600,00 / m²

CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ/PR

Quadra 1, Lote 33. Terreno residencial com 757,45m². A metragem do
terreno permite a construção de uma bela residência e oferece ainda um
amplo espaço para uma área de lazer que melhora sua qualidade de vida.
Quadra 4, lote 33. Excelente Topografia.

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$ 454.200,00 À VISTA

VALOR: R$ 480.000,00

PARQUE METROPOLITANO 1 - PRÓXIMO AO SHOPPING PALLADIUM

QUADRA 29-A, LOTE 9. Terreno residencial com 240m². Localizado no
Metropolitano 1. Dimensões: 10,00x24,00

TERRENO RESIDENCIAL EM CRUZEIRO DO OESTE/PR

Q162, L1/2-A. Terreno com 185,10m². Localizado na Av. Palmas, Bairro da
Luz - prox. ao INSS. Excelente Topografia.

VALOR: R$ 87.120,00

VALOR: R$ 55.900,00

QUADRA 7, LOTE 8. Terreno residencial com 245,00m². Ótima localização e
topografia, a duas quadras da Rodovia e Hospital Veterinário, segunda quadra.
Dimensões: 10,00x24,50

TERRENO COMERCIAL EM IVATÉ/PR

Q120, L19. Terreno com 506,25m², excelente topografia. Localizado
próximo a supermercado, igreja, escola e farmácia. Dimensões 15x30.

VALOR: R$ 93.500,00

VALOR: R$ 39.000,00

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

TERRENO COMERCIAL PARQUE INTERLAGOS

VALOR: R$ 462.000,00
JARDIM TRIANON

QUADRA 2, LOTES 1 E 2. Terreno comercial com 1.209,70m². Unificação
dos lotes 1 com 609,70m² e lote 02 com 600m². Defronte para trevo da saída
de Maria Helena (lado esquerdo).24,13 mts de frente.

VALOR: R$ 980.000,00
PARQUE DA GÁVEA

QUADRA 4, LOTE 2. Terreno comercial com 267,50m². Localizado no
Parque da Gávea. Próximo Móveis Stilo e Av. Portugal, com vias de acesso
facilitadas. Excelente Topografia. Dimensões 10,70X25,00

VALOR: R$ 290.000,00

Q8, L3. Terreno com 653,76m². Localizado na rua Nivaldo Turcato, de frente
com a nova Rodoviária. Excelente topografia. Dimensões: 13,62X48,00

VALOR: R$ 817.200,00
JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

Q20, L11. Terreno residencial com 200,00m². Localizado no Jardim Belo
Horizonte. Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões:
10,00X20,00

VALOR: R$ 49.900,00
JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

Q19, L27/28-B. Terreno residencial com 133,00m². Localizado no Jardim
Belo Horizonte. Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões:
6,66X20,00

VALOR: R$ 39.000,00

DISTRITO DE SERRA DOS DOURADOS
TERRENOS RESIDENCIAIS - 234m² CADA. Localizados na quadra 62. Ótima topografia. Dimensões: 6,00x39,00

EXCELENTES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A PARTIR DE R$ 30.450,00 À VISTA OU ENTRADA DE 10% E O RESTANTE EM ATÉ 72X (juro de 1% a.m - Tab. Price)

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Com ambiente refrigerado para acomodação de transmissores.

Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa e
garagem para 2 carros. Próximo ao Cidade Canção e Lago Aratimbó.

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: R$ 2.500,00

JD. ALPHAVILLE - PRÓX. ATACADÃO, ESCOLAS E CRECHES

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Av. Castelo Branco, em frente a Sanepar/Corpo de Bombeiros.

ÁREA PRIVATIVA

TERRENO COM.

PRÓXIMO AO NOVO

VALOR R$

107,00m2

183,75m2

ATACADÃO

260.000,00

FOTO ANTES DA REFORMA!

GARAGEM NO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 180,00 (MENSAIS)
Garagem exclusiva - em frente ao Hospital Cemil

SALA COMERCIAL

COMPRE OU ALUGUE!

Residência em alvenaria, com 107m² de construção e terreno com 183,75m².
Localizada na rua Vereador Arecidio Cassiano, 2064 / Esq. com Rua Canário. Pertinho
do novo Atacadão, escolas e creches. Contendo: 03 quartos (1 suíte), sala, cozinha,
BWC social, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, lavabo e garagem para
2 carros. Obs.: Em reforma. Pronta em 60 dias! - Aproveite esta oportunidade e
faça um excelente negócio.

SALAS COMERCIAIS
SALÕES EM CONSTRUÇÃO NO PARQUE DA GÁVEA
Salões comerciais com 207,90m² (sendo 138,60m² de térreo e 69,30m² de
mezanino. Terreno com 185,40m². Dimensões: 7,41 x 25,00m. Com 02
vagas de garagem cada, 16 meses a partir da data da compra. Av. Valdomiro
Frederico, entre Uopeccan e Av. Portugal. Excelente oportunidade de
investimento com condições facilitadas!

EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 303 - 3º ANDAR, com 72,42m² de área
privativa. Ótimo ponto comercial para escritório médico e odontológico. 3º
Andar, Sol da Manhã.

APROVEITE A OPORTUNIDADE:

VALOR PARA VENDA:

R$ 290.000,00

VALOR PARA LOCAÇÃO:

R$ 1.200,00

VALOR: R$ 660.000,00
EDIFÍCIO BURLE MARX
Pavimento térreo, salas 16 e 17, conjugadas, totalizando 111,46 m² com várias divisórias em excelente estado. Imóvel alugado por R$ 1.650,00. Fica
bem no centro da cidade, em frente a Praça Miguel Rossafa. Excelente oportunidade de investimento!

ATENÇÃO INVESTIDOR - VALOR: R$ 399.000,00

Invista em imóveis
e ganhe até 10x mais
que a poupança!
A Morena oferece os melhores
apartamentos nas melhores localizações!

