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PESCA LIBERADA COM ACESSO AO RIO FECHADO - Termina neste domingo o período de
proibição da pesca nos rios do Paraná. A partir de segunda-feira a pesca estará liberada, mas
com as restrições da pandemia, o acesso ao rio Paraná, por exemplo, está fechado. Página A6
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COMEÇA DECISÃO DA COPA DO BRASIL - O Grêmio recebe o Palmeiras em Porto Alegre neste domingo para a primeira partida na final
da Copa do Brasil. E tem duelo de técnicos experientes. Página A8

Profissionais da Saúde imploram
pela adesão às medidas restritivas

Página A7

As medidas restritivas mais
rigorosas no Paraná são reflexos dos apelos dos profissionais de Saúde às autoridades.
E eles dizem que logo não
adiantará criar mais leitos
covid se faltam profissionais
para trabalhar. Após um ano
do primeiro caso de covid-19
no Brasil, hoje os paranaenses
passam por uma das piores
fases relacionadas à doença.
Na macrorregião noroeste,
onde Umuarama está inserida, a fila de espera por uma
vaga em leito/covid ultrapassa 70 pessoas. Página A3
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ENTREVISTA

Paraná deve
colher 23,9 mi
de toneladas
nesta safra

Antipetista diz
que bolsonaristas
querem a ruptura
institucional

RODOVIA

Empresário
morre em
acidente em
Umuarama
Página A6
ECONOMIA

Desemprego
no País é o
maior desde
o ano de 2012
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COMÉRCIO FECHADO. E RECLAMAÇÃO GERAL -

A fiscalização teve de agir
neste sábado para fazer todas as lojas fecharem as portas conforme determina decreto estadual. Os
lojistas reclamaram muito porque é a primeira semana do mês, quando faturam para pagar as contas.
Agora eles querem ajuda da Prefeitura para alguma liberação, mas não tem previsão. Página A2
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UMUARAMA

Cooperativa de
reciclagem sofre
com “invasão”
de catadores
O desemprego está levando
mais gente a coletar lixo reciclável em Umuarama. E eles
passam antes da coleta seletiva da Prefeitura e recolhem o
que é mais valioso. Com isso,
a Cooperativa que funciona
no aterro sanitário já enfrenta
problemas para sobreviver.
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EM UMUARAMA

Fiscalização flagrou desrespeitos na sextafeira à noite e notificou lojistas neste sábado
Umuarama - A equipe
de fiscalização do Serviço
de Vigilância Sanitária da
Secretaria Municipal de
Saúde realizou ações de
enfrentamento à pandemia de covid-19 na noite
de sexta-feira, 27, junto ao
comércio, e flagrou várias
situações de desrespeito
aos decretos municipais
vigentes. O trabalho teve
o apoio de agentes da
Guarda Municipal e visa
conter aglomerações, fazer cumprir os horários
de funcionamento das atividades comerciais, evitar
que pessoas desrespeitem
a restrição de circulação
noturna, utilização de mesas nas calçadas e falta de
uso da máscara.
Conforme relatório da
Vigilância Sanitária, foram efetuadas sete infrações a estabelecimentos
comerciais que desrespeitaram as determinações,
duas interdições por aglomeração e permanência
de pessoas sem máscara
dentro dos estabelecimentos e seis infrações
a pessoas sem máscaras
no Lago Aratimbó, além

•Guarda Municipal e Polícia Militar percorreram o centro de Umuarama neste sábado
onde algumas lojas tentaram abrir, mas foram orientadas ao fechamento

do consumo de bebidas
alcoólicas – conforme os
decretos, está proibida em
vias e logradouros públicos
a aglomeração de pessoas
em ruas, passeios, logradouros, bem como o consumo de bebidas alcoólicas
em locais públicos.
A Guarda Municipal
também recebeu diversas
reclamações e informou
que foram notificados
dois estabelecimentos da

Avenida Maringá, uma
conveniência, uma tabacaria e uma lanchonete
nas imediações da Praça
Miguel Rossafa e outro estabelecimento na Avenida
Londrina. No total, foram
recebidas 18 reclamações
– incluindo bares, festas
residenciais e lanchonetes
– e também foram realizadas abordagens no lago
e fiscalização no alto da
Avenida Paraná, houve
não houve alterações.
No sábado cedo
Neste sábado, 27, a

fiscalização teve continuidade durante toda a
manhã em cumprimento
ao decreto estadual que
determinou o fechamento
temporário de atividades
não essenciais. Diversos
estabelecimentos comerciais da cidade foram
notificados. O trabalho
envolve fiscais das Vigilâncias Sanitárias do município e do Estado (da 12ª
Regional de Saúde), com
apoio da Polícia Militar
e de equipes da Guarda
Municipal de Umuarama
(GMU).

Empresários reclamam
Ainda no sábado pela manhã, alguns empresários e representantes do sindicato patronal do
comércio e Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Umuarama (ACIU) realizaram uma
reunião na praça Miguel Rossafa, após fechamento
de algumas lojas. Os proprietários de lojas e representantes buscam um acordo com a administração
municipal visando abrir as empresas com horário
reduzido, e desta forma, não amargar um prejuízo
maior em relação as vendas de início de mês. A
expectativa dos empresários é de que o prefeito
Celso Pozzobom os receba para escutar a proposta
antes desta segunda-feira (27). O problema é que o
secretário estadual de Saúde, Beto Preto, afirmou
que o município não pode abrandar o decreto estadual, que proíbe a abertura do comércio, apenas
apertar ainda mais, se precisar.

PANDEMIA: SAÚDE X ECONOMIA
•Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

Pensamos que o pior já havia passado, mas fomos
surpreendidos com novas medidas de restrições decretadas pelo Estado do Paraná. O país está sofrendo
uma nova onda de casos, através da qual há um número
crescente de vítimas fatais e risco de colapso no sistema
de saúde.
Com o objetivo de evitar a propagação do vírus no
ambiente nacional, os governos estaduais e municipais
adotaram medidas de forte restrição de direitos e
liberdades, em especial no que respeita aos direitos de
circulação e às liberdades econômicas. Retornamos a
quarentena com o fechamento dos espaços de lazer e
comércio, trabalhadores obrigados a aderir ao esquema home office e Universidades transformando aulas
presenciais em on-line (ou mantendo).
Inevitavelmente, esta situação coloca novamente
em lado opostos dois elementos essenciais do Estado: a
saúde e a economia. Neste momento em que a economia
apresentou indícios de melhora e que a população iria
retornar a normalidade, damos um passo atrás.
Embora muitas pessoas discordem das medidas radicais de fechamento do comércio, bem como os incômodos
gerados pela atuação do Poder Público Federal, Estadual
e Municipal, precisamos compreender o contexto. A
atuação do Estado brasileiro na contenção da pandemia
e na proteção da população é imprescindível, ainda que
importe em restrições a alguns direitos individuais como
há muito tempo não víamos.
É certo que as medidas implementadas pelas autoridades públicas têm gerado descontentamentos na
seara econômica e social, motivando questionamentos
à vista da liberdade econômica, o que poderá ter seus
efeitos – num ambiente posterior – analisados pelo Poder Judiciário. Mas não podemos fechar os olhos para
a preocupação governamental com o alastramento do
vírus em ambiente nacional. A estratégia, chamada
“achatar a curva”, já é bem conhecida e eficiente no
controle de pandemias, inclusive os especialistas
fazem uma previsão da quantidade de pessoas que

poderiam ser infectadas caso não houvessem medidas
restritivas.
Quanto a isto não há dúvidas! Mas é preciso que o
poder público utilize seu poder de polícia de forma preventiva e planejada, de forma a restringir aglomerações
em períodos críticos que possam levar ao colapso que
vivenciamos neste momento. Apesar da revogação do
“feriado” de carnaval dos servidores públicos, não houve
nenhuma medida efetiva para conter a aglomeração
em festas, praias e resorts. A aparente normalidade
vivenciada por alguns resultou no aumento dos índices
de infectados que fez toda a população sofrer medidas
que afetarão novamente a economia nacional.
Certamente que a ansiedade é grande em atingir o
momento em que todos estejam vacinados e não seja
mais necessário o distanciamento social. Mas se não
houver uma conscientização social somada a ausência
de planejamento estatal, estaremos, de tempos em
tempos, vivenciando novas ondas de contágio acompanhadas de fechamento do comércio.
Ninguém gosta de viver sem liberdade e cheio
de proibições, mas precisamos ter em mente que a
vacinação de todos os brasileiros não ocorrerá a curto
prazo, o que manterá a obrigatoriedade de mantermos
hábitos de controle da contaminação. O que nos resta é
complementar à atuação estatal, fortalecendo a consciência de coletividade, com doses de cautela, como bem
disse o professor John Keating (interpretado por Robin
Williamns) no filme Sociedade de Poetas Mortos, quando
afirmou que “na vida há tempo para se arriscar e tempo
para se ser cauteloso, e um homem sensato sabe qual é
a altura certa para cada uma destas coisas”.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Coluna Ilustradas
Uitlidade pública sobre
os horários da Saúde
pública de Umuarama
A Secretaria Municipal de Saúde informa aos
usuários da saúde pública que haverá alterações
temporárias na rotina de atendimento de algumas
unidades na próxima semana. As unidades básicas de
saúde (UBS) funcionarão normalmente. O Centro de
Especialidades Médicas (CEM) estará aberto apenas
para orientar os pacientes e remarcação de consultas, sem atendimento. O Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) prestará apenas atendimento
de urgência, porém sem dispensar os funcionários.
O Centro de Referência em Atendimento Materno e
Infantil (CRMI) terá atendimento normal, para dar
suporte em suas especialidades às unidades básicas.
A Farmácia Central atenderá normalmente ao público,
com todos os cuidados para a prevenção ao contágio
do coronavírus. Na sede da Secretaria de Saúde haverá apenas atendimento interno, com orientação aos
pacientes que procurarem agendamento no guichê
e agendamento de fisioterapia. Casos emergenciais
serão atendidos normalmente no Pronto Atendimento
24h Dr. Cândido Garcia. Para os demais atendimentos,
a secretaria orienta a população a se informar pelo
telefone (3639-1900) e agendar horário.

Governo prorroga prazo
para adoção de novo modelo
da carteira de identidade
O governo federal prorrogou por mais um ano o
prazo para que os órgãos de identificação dos Estados
passem a adotar os novos padrões da carteira de identidade. Decreto publicado na noite desta sexta-feira,
26, em edição extra do Diário Oficial da União estende
até 1º de março de 2022 o prazo para os Estados se
adequarem aos novos procedimentos previstos. O
prazo anterior terminaria na próxima segunda, dia 1º.
O novo modelo de carteira de identidade, definido
pelo Decreto 9 278/2018, tem o tamanho reduzido e
novos dispositivos para aumentar a segurança contra
falsificações, como o QR Code. Além disso, é possível incluir no documento informações como título de eleitor,
numeração da carteira de trabalho, certificado militar,
carteira nacional de habilitação, número do PIS, tipo
sanguíneo e fator Rh e outros dados que indiquem, por
exemplo, necessidades especiais. Também é possível
ao cidadão optar pelo nome social no documento, sem
necessidade de alterar o registro civil.

Iniciativa vai premiar
startups lideradas
por mulheres
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Mulheres
Inovadoras 2021, promovido pela Finep – Financiadora
de Inovação e Pesquisa e pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI). O prêmio conta com o
apoio do Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral de Inovação, vinculada à Casa Civil. As
inscrições vão até 8 de março.
A iniciativa tem o objetivo de estimular empresas de
base tecnológica lideradas por mulheres e, com isso,
aumentar a representatividade feminina no cenário
empreendedor. Dados globais da OCDE apontam que
90% das startups que conseguem parceiros investidores – um dos grandes desafios para o crescimento das
empresas - são fundadas por homens.
“Temos que corrigir essa desigualdade de oportunidades e dar espaço para que as mulheres possam
apresentar e desenvolver seus negócios, por isso somos
parceiros dessa iniciativa”, explica o superintendente
geral de Inovação, Henrique Domakoski.
PEFIL
Podem se inscrever empresas de base tecnológica,
com alto potencial de crescimento, que sejam inovadoras e tenham pelo menos uma mulher entre seus
empreendedores, em função executiva ou gerencial.
As empresas irão concorrer regionalmente e cada
região trabalhará com dois temas prioritários, envolvendo inovações nos setores de competitividade produtiva
e qualidade de vida. No Sul, buscam-se soluções de
competitividade produtiva nos setores têxtil, calçados,
móveis, agronegócio, metalmecânica, transporte e logística; e qualidade de vida em saúde, educação, segurança
e mobilidade urbana. Existe, ainda, a possibilidade de
inscrição como “outras inovações”.
Serão selecionadas seis startups de cada região,
que passarão por um processo de aceleração de cinco
semanas, com apoio de monitores e especialistas. Das
seis, duas serão premiadas, com R$ 100 mil cada.
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Proﬁssionais da saúde voltam a pedir
distanciamento e adesão às medidas restritivas
Umu a r a ma - Com o
afrouxamento das medidas restritivas visando
a prevenção do novo coronavírus, o sistema de
saúde de todo Paraná começou a entrar em colapso não só estrutural, mas
também de profissionais.
Após um ano do primeiro
caso de covid-19 no Brasil, hoje os paranaenses
passam por uma das piores fases relacionadas à
doença. Na macrorregião
noroeste, onde Umuarama está inserida, a fila de
espera por uma vaga em
leito/covid ultrapassa 70
pessoas.
Em Umuarama, os 39
leitos covid, entre UTIs
e enfermarias para atender toda região, estavam
lotados na manhã de sexta-feira (26). Ainda na
sexta-feira, quando o Governador Ratinho Junior
anunciou medidas mais
restritivas visando tentar
frear o aumento de casos,
a diretora de 12º Regional
de Saúde, em Umuarama,
Viviane Herrera, alertou
para um futuro trágico
“Teremos óbitos e não
teremos leito”.
Neste cenário pós festas de fim de ano, férias,
carnaval e com nova cepa
do vírus circulando no
Estado, os profissionais
de saúde voltaram a pedir
apoio da população visando reduzir a transmissão
do vírus na cidade e região. “O que observamos
em um ano de covid-19 é
que a doença tem curvas.

gel e evitar aglomerações.
Outro ponto fundamental
é não negligenciar os
sintomas da doença, pois
é aí que acabamos disseminando a covid-19”,
noticiou Carla Dal Ponte.

A Médica responsável da Ala/Covid da Uopeccan de Umuarama, Carla Dal Ponte, pede
apoio da população visando reduzir a transmissão do vírus na cidade e região

Uma hora decrescente e
outra crescente. Esse movimento é principalmente
relacionado com as medidas de enfrentamento.
Se hoje estamos em uma
crescente isso é reflexo do
relaxamento das férias de
janeiro e carnaval”, explicou a Médica responsável
da Ala/Covid da Uopeccan
de Umuarama, Carla Dal
Ponte.
Carla alertou que a
informação tem que ser
continuada e persistente,
pois a movimentação do
vírus segue a atitude das
pessoas. “Hoje os profissionais de saúde estão
atendendo pacientes de

dois períodos, entre janeiro e fevereiro, e como
o tratamento é longo o
sistema de saúde não
consegue resistir. Temos
um acúmulo do número
de doentes e as vagas são
limitadas, então o sistema
de saúde entra em colapso”, ressaltou a médica.
Visivelmente esgotada,
após um ano de atuação
na linha de frente da covid-19, a médica voltou
a pedir para as pessoas
seguirem as medidas de
enfrentamento da doença.
“Neste momento precisamos do distanciamento
social, o uso da máscara,
lavar as mãos, álcool em

Saúde confirma mais 17 casos de
variantes da covid-19 no Estado
Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde
divulgou na sexta-feira
(26) a confirmação de
mais 17 casos de variantes do coronavírus
no Paraná. O sequenciamento genômico do
vírus foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), do Rio de
Janeiro.
Destes novos casos,
15 foram identificados
como da P1, já circulante no Paraná, e dois da
variante B.1.1.7, identificada no Reino Unido.
Além dos casos de
variante P1 confirmados nesta semana, outras cinco ocorrências
da memsa cepa já tinham sido detectadas
em pessoas que vieram
de Manaus (AM).
PROJETO GENÔMICA
O Laboratório Central do Estado (Lacen/
PR) participa de projeto com a Fiocruz/RJ
para envio de amostras para sequenciam e n t o da s c e pa s d o
vírus SARS-CoV-2. São
encaminhadas mensalmente 40 amostras
representativas de todo
Estado, além de amostras para investigação
de possíveis casos de
reinfecção, eventos pósvacina, pessoas procedentes de regiões que
contêm novas variantes
e casos suspeitos de
novas variantes.
As amostras são se-

lecionadas pelo GAL
(Gerenciador de Ambiente Laboratorial) e
devem cumprir os critérios para o envio: ter
carga viral alta e volume mínimo de tempo do
envio para o Lacen/PR
(menor que 72 horas).
O encaminhamento
destas amostras e a devolução dos resultados
serão padronizados,
a fim de evitar erros,
principalmente de cadastro.
CASOS
São 14 casos de Curitiba, sendo oito mulheres e seis homens
com idades que variam
de 21 a 76 anos. Destes, 10 internaram em
hospitais e quatro não
precisaram de atendimento hospitalar. Cinco
evoluíram para cura e
nove não foram informados.
Sobre a procedência
desses pacientes, verificou-se que cinco vieram do Amazonas, três
residem em Curitiba e
viajaram para Manaus
e dois são contatos de
pessoas provenientes
também de Manaus.
Quatro pacientes foram
transferidos de Manaus
para Curitiba para tratamento da Covid-19.
Um outro caso da
variante P1 é residente
do município de Ponta
Grossa, uma mulher
de 87 anos, com data
dos primeiros sinto-

mas em 17 de janeiro
de 2021, apresentando
tosse seca, astenia, adinamia, taquidispnéia,
internada em 28 de janeiro e óbito em 07 de
fevereiro de 2021.
Ainda houve a confirmação de dois casos
da variante B.1.1.7 que
são de residentes do
município de Maringá,
uma mulher de 39 anos
e seu filho de quatro
anos. Eles não precisaram de internamento e
estão curados.
Sem histórico de
viagem, a investigação
epidemiológica identificou contato com uma
parente proveniente de
Londres (Inglaterra)
no final de dezembro
do ano passado. Deste
contato mais cinco pessoas da família tiveram
Covid-19.
Todos os casos permanecem em investigação epidemiológica.
INSTRUMENTO
O Lacen/PR realiza
a investigação genômica do coronavírus e
suas variantes desde
o início da pandemia e
desenvolveu uma ferramenta de vigilância
laboratorial que fornecerá dados para a
Secretaria de Estado
da Saúde. Esse instrumento foi apresentado
nesta sexta-feira para
a Diretoria de Atenção
e Vigilância em Saúde
da pasta.

O apelo
reverbera
O pedido é ampliado
pelos demais profissionais de saúde. Na última
reunião do Centro de Operações de Enfrentamento
à Covid-19 (COE Municipal), o infectologista
Ricardo Perci, da Secretaria de Saúde, ressaltou
que os picos de casos
continuam acontecendo após momentos de
aglomeração, feriados e
viagens. “A falta de leitos
é problema até para pacientes com outras doenças. A vacina traz boas

perspectivas, mas ainda
não chegou para todos,
portanto é preciso insistir
nas medidas preventivas,
no distanciamento, no isolamento voluntário, uso
de máscaras e medidas de
higiene”, reforçou.
Conforme a secretária
municipal de Saúde, Cecília Cividini, o problema
maior no momento é a
falta de leitos de UTI
para atender pacientes
contaminados pelo coronavírus com quadro de
saúde agravado. “Nossas
UTIs estão no limite em
toda a macrorregião Noroeste, uma realidade que
vem se agravando desde
dezembro, e junto com
secretários de todo o Estado estamos solicitando
ao governo do Estado o
credenciamento de mais
leitos”, disse.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, o problema maior no momento
é a falta de leitos de UTI

Nesta semana Umuarama
começa vacinar idosos
de 85 a 87 anos
A Secretaria Municipal de Saúde recebeu
mais um lote de vacinas
destinada à imunização
de idosos contra o coronavírus. Como as doses
chegaram no final da
tarde desta sexta-feira,
26, o cronograma de
vacinação será realizado na próxima semana,

atendendo ao grupo de
85 a 87 anos.
A vacina será ministrada a partir das 13h30
de segunda, 1º/03, até
as 18h, na terça-feira
e também na quarta,
nas unidades básicas
de saúde de referência
para os idosos – que são
a UBS Vitória Régia,

Bem-Estar, Primeiro de
Maio e Jardim Lisboa,
enquanto houver doses
em estoque.
A Secretaria de Saúde informa, ainda, que o
telefone para esclarecer
dúvidas a respeito da
vacinação contra a covid-19 mudou para (44)
3639-1948.
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Paraná deve colher 23,9 milhões de
toneladas de grãos na safra 2020/2021

A safra de grãos de
verão 2020/21 deve somar
23,9 milhões de toneladas
em uma área de 6,1 milhões
de hectares, segundo o Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.
Esse volume indica uma
redução de 4% se comparado à safra 2019/2020. O
relatório deste mês aponta
que tanto o clima quanto
a ocorrência de pragas
reduziram a produtividade
e a qualidade dos grãos
em algumas das principais
culturas do Estado.
Espera-se a produção de
20,34 milhões de toneladas
de soja para a safra 20/21
(safra total), uma redução
de 2% na comparação com
a safra 19/20. Se houver
melhora nas condições climáticas, a colheita do grão
deve acelerar nas próximas
semanas. Já a primeira
safra de milho deve somar
3,2 milhões de toneladas,
7% a menos do que indicava
a estimativa inicial.
Mesmo com todo o investimento realizado pelos
agricultores, e a assistência técnica oferecida
pelos organismos públicos
e privados, a agricultura do
Paraná encontra algumas
dificuldades devido às condições climáticas, explica
o chefe do Deral, Salatiel
Turra. “Mas o Estado ainda se destaca em termos de
produção e produtividade,
considerando o volume

13,6 milhões de toneladas
na segunda safra de milho,
volume 14% superior ao
produzido na safra 19/20,
em uma área de 2,4 milhões
de hectares, 3% maior. Mas
o plantio, que atingiu 11%
da área nesta semana, está
atrasado comparativamente aos anos anteriores. Percentualmente, trata-se do
menor índice das últimas
14 safras, o que pode gerar
uma situação adversa no
futuro, de acordo com o
técnico do Deral, Edmar
Gervásio.

Espera-se a produção de 20,34 milhões de toneladas de soja para a safra 20/21 (safra total), uma redução de 2% na comparação com a safra 19/20

expressivo estimado para
a soja, principal grão exportado pelo Paraná”, diz.
SOJA
A colheita da soja avançou nas últimas semanas,
mas ainda está atrasada com relação aos anos
anteriores. Hoje, 8% da

área está colhida, somando aproximadamente 470
mil hectares. A situação
é semelhante à do mês de
fevereiro de 2018, quando
o Paraná tinha 9% da área
colhida, o equivalente a
cerca de 500 mil hectares. Os técnicos do Deral
reduziram a expectativa

de produtividade da soja
comparatiavamente ao
mês de janeiro, devido à
seca no início do plantio
e também do excesso de
chuvas em dezembro e
janeiro. Porém, a atual
produtividade obtida está
dentro da média esperada
para o período, próxima

da expectativa inicial, de
3.650 kg/ha. Segundo o
Deral, a produção de soja
na safra 20/21 não será
recorde, mas tende a ser
volumosa.
MILHO SEGUNDA
SAFRA
Estima-se a produção de

MANDIOCA
Com melhores condições
climáticas, a colheita da
mandioca avançou e atingiu,
nesta semana, 8% dos 150
mil hectares plantados. A
produção está estimada em
3,6 milhões de toneladas. A
oferta mais alta do que a demanda influenciou os preços
nos últimos dias. A tonelada
foi comercializada por R$
406,00 nesta semana, ante R$
408,00 na semana anterior.
No entanto, esta safra
pode ser considerada boa,
segundo o economista do
Deral, Methodio Groxko.
O Paraná continua na vice
-liderança nacional, atrás
apenas do Estado do Pará.
“Há expectativa de que a
vacina traga uma situação
mais cômoda, porque, no
ano passado, a pandemia
fez com que muitas indústrias atuassem parcialmente, o que afetou a demanda
por fécula”, explica.
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IEFEITO COLATERAL

Aumento na quantidade de catadores nas ruas
reduz produção da cooperativa de reciclagem

Umuarama - Um dos
efeitos colaterais que toda
a sociedade está sentindo
desde o início da pandemia
do coronavírus é o aumento
na quantidade de pessoas
desempregadas e sem ocupação, seja pela falta de ofertas
de vagas ou pela falta de
qualificação profissional.
Em Umuarama, isso se
tornou palpável com o aumento no número de pessoas que
estão sobrevivendo através
da coleta de material reciclável. Segundo o comerciante
Gustavo Branco, de 19 anos,
que há dois montou uma empresa para a compra e venda
de metais, há pelo menos um
ano o perfil de quem aparece
para vender principalmente
latinhas de bebidas mudou.
Catadores autônomos
“Percebi um aumento na
quantidade de pessoas e
também no perfil”, contou. A
maioria é homem com até 40
anos e que antes não realizava a atividade. Já o coletor
José Gomes, de 74 anos, que
há 35 sobrevive da coleta de
recicláveis em Umuarama,
conta que a concorrência
aumentou.
“Já tenho empresas que
ligam para mim quando tem
algo, o que é bom. Mas a gente
vê agora gente passando com
carro, carro bom e pegando o
material. Acho que isso é por
falta de opção, né?”, afirmou.
Material selecionado
Os novos catadores já conhecem a rota dos caminhões
da coleta seletiva e estão

passando antes e fazendo a
‘limpa’, separando o material
mais valorizado e deixando
para trás o que é mais barato.
E essa ação já está sendo
sentida junto a Cooperativa dos Trabalhadores na
Reciclagem de Resíduos de
Umuarama (Cooperuma).
Redução
Segundo a vice-presidente
da entidade Ivonete de Lima,
desde julho do ano passado
a entidade tem percebido
uma redução na quantidade
de material que chega até o
local para a separação manual. “Antes acontecia de em
algumas rotas o caminhão da
coleta seletiva dar duas viagens em um único dia. Agora
é apenas uma”, explicou.
Com isso, a cooperativa
teve de ampliar a estratégia
de recebimento de materiais.
Há algum tempo a Cooperuma
vem comprando recicláveis
de catadores para aumentar
o volume e fechar cargas para
a comercialização, especialmente de papelão e garrafas
PET, que estão em falta no
mercado e por isso tiveram o
preço valorizado.
Ela salientou que a entidade tem capacidade para
reciclar até 100 toneladas ao
mês, mas que a média mensal
está entre 80 a 60 toneladas.
“Desse total ainda há os rejeitos, que representam cerca de
20% do que é coletado”, afirmou. Rejeitos são materiais
ou que foram contaminados,
ou seja, misturados com lixo
orgânico ou que por terem
muito pouco valor comercial

A Cooperuma vem percebendo redução na quantidade do material reciclado que chega até a cooperativa

são doados, como o isopor,
que vai para um artesão que
os tritura e os reaproveita
para a produção de puffs.
Renda
Ela explicou que a renda
das 28 famílias participantes
da cooperativa não reduziu
por conta da valorização no
mercado do material reciclável. E reafirmou a importância da separação do lixo ser
feito de forma adequada e
correta em casas e empresas.
Além de garantir renda para
os cooperados também se colabora com o meio ambiente
e uma utilização mais prolongada do aterro sanitário.

O coletor de recicláveis José Gomes está há 35 anos no ramo e diz que percebeu o
aumento da concorrência
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Prefeitura atualiza a agenda com as
licitações para meses de março e abril
Para facilitar a organização das empresas interessadas em vender para
a Prefeitura de Umuarama,
a Diretoria de Licitações
e Contratos criou uma
agenda com as licitações
e pregões marcados pelos
próximos meses – ou seja,
o fornecedor pode saber
com antecedência o que o
município vai comprar em
março e abril. Com a ferramenta, ele tem tempo hábil
para juntar a documentação, realizar orçamentos
e elaborar uma proposta
consistente para disputar
os certames.
De acordo com o calendário, entre outras
aquisições nas próximas
semanas estão agendadas
licitações para compra de
móveis em inox, móveis
de escritório e de cozinha,
bancos de refeitórios e carteiras escolares, conclusão
de escola com 12 salas
na Zona VI, contratação
de fornecedor de gêneros
alimentícios perecíveis e
não perecíveis e material de
limpeza, cessão de direitos

IAGENDA
A agenda de licitações é uma das ferramentas do programa “Umuarama Compra Mais”,
que reúne diversas diretorias e secretarias
da Prefeitura em parceria com o Sebrae e a
Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Umuarama (Aciu), com a meta de atrair
fornecedores locais para as licitações e ampliar
a participação das empresas da cidade nas compras realizadas pela Prefeitura, aumentando
a circulação de recursos financeiros na praça
e fortalecendo a renda da população. Hoje,
por falta de conhecimento ou de interesse das
empresas locais em atender ao município, um
percentual significativo desses valores beneficia empresas de fora.
Equipe que atua no setor de licitações da Prefeitura de Umuarama

de software administrativo,
equipamentos e acessórios
fotográficos, fornecimento
de toner, fotocondutores
e tintas para impressão,
readequação de canteiros
centrais em avenidas, fabricação e fornecimento de
materiais metalúrgicos.
Também fornecedor
de baterias para a frota
municipal, combustíveis,
materiais diversos (de

construção, papelaria, higiene, etc.), recapagem e
vulcanização de pneus,
aquisição de veículo tipo
Van e de rolo compactador vibro autopropelido,
empresa para reforma
e pintura de ginásios de
esportes, para coleta,
transporte e destinação
final de resíduos, pavimentação asfáltica e galerias
pluviais, fornecimento de

óculos a usuários do SUS,
tendas desmontáveis, abrigos para pontos de ônibus,
fornecimento e instalação
de letreiros, curso para
formação de agentes de
trânsito, realização de
análises físico-químicas e,
na área de TI, fornecimento de servidores, storage,
tape, softwares e serviços
de instalação e configuração para DataCenter.

Empresas interessadas
devem buscar canais de
comunicação da Prefeitura, como o Portal da
Transparência (servicos.
umuarama.pr.gov.br/portaltransparencia), opção
‘Licitações/ Administração’, entrar em contato com
a Diretoria de Licitações e
Contratos pelo telefone
(44) 3621-4141 e acessar
o calendário de licitações

Casa é consumida pelo fogo em
Temporada de pesca começa nesta
segunda-feira no Paraná em meio às restrições Iporã e casal é salvo por vizinhos
Uma casa em alvenaria
foi totalmente consumida
pelo fogo na madrugada deste sábado (27), na
avenida Visconde do Rio
Branco, em Iporã, segundo
o Corpo de Bombeiros de
Altônia.
As chamas teriam começado em um dos quar-

tos, provavelmente por
causa de um curto-circuito.
Os moradores, um casal de
idosos, foram salvos por vizinhos que perceberam as
labaredas. Eles chegaram
a ser levados para o Hospital Municipal por causa da
inalação de fumaça, mas
não correm risco de vida.

Motociclista que perdeu
três dedos em acidente será
indenizado em R$ 36 mil
Em Icaraíma, está suspenso o embarque e desembarque de embarcações nas rampas
públicas e privadas

O fim do período de defeso nas águas da bacia do rio
Paraná e afluentes chega ao
fim neste domingo (28). A
partir desta, segunda-feira
(1º) a temporada de pesca
está oficialmente aberta
e deve atrair um número
considerável de pescadores
amadores, que anualmente
já ficam preparados para
a data.
Mas atenção. Quem vai
para a barranca do rio deve
estar atento não apenas
exceções com proibições de
locais e espécimes a serem

pescados. Estamos até o
próximo dia 08 de março
em um período de restrição
de movimentação por força
de decreto estadual então
antes de ir para algum
balneário é recomendado
verificar a possibilidade de
acesso.
A Prefeitura de Icaraíma
publicou decreto municipal
que suspende o embarque e
desembarque de embarcações náuticas nas rampas
públicas e privadas dos
balneários do Município,
como Porto Camargo, bem

como as atividades dos
serviços de Marina, ficando
suspensos as atividades de
passeios com embarcações
e visita e uso das praias do
Rio Paraná no território
do Município de Icaraíma,
Estado do Paraná.
O fim da piracema, que
é o período de reprodução
de peixes, vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro,
segundo Instrução Normativa nº 25/2009 do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA).

Satélite brasileiro será lançado
na madrugada deste domingo
Será lançado no início da
madrugada deste domingo
(28) o foguete que levará,
consigo, o Amazonia 1 – o
primeiro satélite de observação da Terra totalmente
projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. O
lançamento, previsto para
ocorrer à 1h54 (horário de
Brasília), será transmitido
ao vivo pela Agência Brasil e
pela TV Brasil.
O Amazonia 1 será colocado em órbita pela missão
PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research Organisation (ISRO).
Com seis quilômetros de fios
e 14 mil conexões elétricas,
o satélite integra a Missão
Amazonia 1, que tem, por
objetivo, fornecer dados de

sensoriamento remoto para
observar e monitorar o desmatamento, especialmente
na região amazônica, além
de monitorar a agricultura
no país.
“O satélite Amazonia 1,
que é de sensoriamento remoto óptico, vai dar autonomia ao Brasil para melhor
monitorar seus diversos
biomas, seus mares e todos
os alvos de interesses que temos, porque é um satélite que
estará sob domínio completo
do Brasil”, explica o presidente da Agência Espacial
Brasileira, Carlos Moura,
que acompanha comitiva na
Índia. “O momento de um
lançamento como esse é o
coroamento de esforços que
duram muitos anos, às vezes

dezenas de anos. Para alguns
profissionais, é o desafio da
carreira. O Amazonia 1 coroa
esse esforço do Brasil que
vem lá de 1979, 1980, com a
Missão Espacial Brasileira,
de o país ser capaz de desenvolver o satélite próprio
de sensoriamento remoto
óptico”, disse Carlos Moura.
O Amazonia 1 vai gerar
imagens do planeta a cada 5
dias. Sob demanda, poderá
fornecer dados de um ponto
específico em 2 dias – o que,
segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), ajudará na fiscalização de áreas que estejam
sendo desmatadas, bem como
na captura de imagens onde
haja maior ocorrência de
nuvens.

Um motociclista deverá ser indenizado em R$
36.699, acrescidos de juros e correção monetária,
após perder três dedos em acidente de trânsito
no oeste de Santa Catarina. O motorista e a dona
do carro envolvido foram condenados de forma
solidária pela 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), em matéria sob a
relatoria do desembargador Osmar Nunes Júnior.
Preferencial
De acordo com os autos, em novembro de
2014, o motociclista seguia na preferencial quando colidiu com um veículo que não respeitou a
sinalização de trânsito. A vítima sofreu fratura
exposta e, após a cirurgia, perdeu três dedos do
pé. Ele ainda precisou ficar sete dias internado no
hospital. Diante das lesões e da impossibilidade
de trabalhar durante o período de recuperação,
o motociclista ajuizou ação de indenização pelos
danos morais, estéticos e lucros cessantes.
Dever de indenizar
Inconformado com a decisão do juízo de 1º
grau, o motorista infrator recorreu ao TJSC. Alegou a inexistência do dever de indenizar porque
o acidente foi causado por culpa exclusiva do
motociclista, que transitava em velocidade superior à permitida e não respeitou a preferencial na
rotatória. Subsidiariamente, sugeriu a culpa concorrente das partes. Argumentou também que os
danos morais e estéticos não foram devidamente
comprovados, e que os lucros cessantes deveriam
ser compensados dos valores recebidos pelo INSS.
Indenização
Para o colegiado, o prejuízo extrapatrimonial
sofrido é indubitável, motivo pelo qual é possível
o arbitramento de indenização. “A ocorrência
do dano estético também está comprovada nos
autos, em virtude da perda total de três dos dedos
do pé direito. Em relação ao tema, evidente que
houve prejuízo estético decorrente do acidente
veicular, pois houve deformidade permanente do
pé do recorrido. Nessa linha, a condenação (…) ao
pagamento de indenização é medida imperativa”,
concluiu o relator.

no banner “Compra Mais”
no site da Prefeitura (www.
umuarama.pr.gov.br).
Outro serviço de apoio é
a Casa do Empreendedor,
onde as empresas podem
buscar orientações sobre
como participar das licitações, esclarecer dúvidas
sobre a documentação,
obtenção de certidões e
auxílio técnico para participar do processo.

TRAGÉDIA

Empresário
morre
em grave
acidente
entre
Umuarama
e Xambrê
O empresário Marcos Madruga, de 32
anos, perdeu a vida
em um grave acidente durante a madrugada deste sábado
(27), na PR-489, entre
Umuarama e Xambrê,
segundo a Polícia Rodoviária de Pérola.
Segundo a PRE a vítima foi arremessada
para fora do veículo,
um BMW X6 e morreu
no local, antes mesmo
da chegada do socorro. Ela estava sozinha
no carro.
De acordo com a
Polícia Rodoviária
Estadual o carro do
empresário seguia
no sentido a Xambrê
quando houve uma
batida com canaleta
no lado esquerdo da
via, seguido de um
choque com árvore e
um capotamento, vindo o carro a parar novamente sobre a pista
de rolamento. Neste
momento o condutor
teria sido arremessado para fora do BMW
e tido morte instantânea. O carro ficou
totalmente destruído.
O corpo de Madruga foi recolhido ao
Instituto Médico Legal (IML) e liberado
para os familiares no
decorrer do dia. Um
perito do Instituto de
Criminalística também esteve no local.
As causas do acidente
serão apuradas posteriormente.
Madruga era empresário no ramo de
serviços automotivos
e sua morte gerou
grande comoção entre
amigos e conhecidos
que deixaram suas
homenagens nas redes sociais.
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‘Os bolsonaristas querem normalizar a
ruptura institucional’, diz influncer antipetista
São Paulo (AE) - A
microempresária e pesquisadora baiana Michele
Prado, de 42 anos, que se
diz antipetista e integrante
da “direita democrática e
liberal”, não tem diploma
em ciência política, mas é
PhD em bolsonarismo.
Como influenciadora digital desde os tempos do
Orkut, em meados da década
de 2000, e participante de
grupos da chamada “nova
direita” no WhatsApp, ela
acompanhou de perto o processo de radicalização do
bolsonarismo, que culminou
com a prisão do deputado
Daniel Silveira (PSL-RJ),
após a divulgação de um
vídeo em que ataca ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) e defende o AI-5.
Autora do livro Tempestade Ideológica - Bolsonarismo: A Alt-right e
o populismo i-liberal no
Brasil, a ser lançado em 23
de março, Michele afirma
que Daniel Silveira e outros
parlamentares bolsonaristas agem para que haja o
enfraquecimento da confiança nas instituições que
formam a base do estado de
direito. “Os bolsonaristas
atuam para ‘normalizar’ a
ruptura institucional”, diz
à a Agência Estado.
Como a sra. viu a divulgação do vídeo do deputado Daniel Silveira, no
qual ele ataca ministros
do STF e defende o AI-5?
Resposta - Foi um ato
gravíssimo, mais um ataque

e conseguir visibilidade.
Quando ele faz isso, leva
muita gente a comentar
e a se questionar se, de
repente, com o AI-5 e sem
o STF não seria melhor,
levando o debate para um
nível de extremismo. Eu
monitorei as páginas e os
perfis do deputado nas
redes e ele ganhou mais de
20 mil seguidores em três
dias, foi capa dos jornais,
tema de todos os debates
desde então.
Como a sra. analisa
o movimento bolsonarista?

A entrevistada bolsonarista Michele Prado lança livro sobre
o tema

dos bolsonaristas para
incentivar uma ruptura
institucional. O conteúdo
do vídeo mostra que a radicalização dos bolsonaristas vem numa escalada
e chegou ao estágio em que
eles já deveriam ser enquadrados como extremistas.
Nas grandes democracias,
um ato dessa natureza
seria caracterizado como
fomento ao “terrorismo”. O
deputado Daniel Silveira e
outros parlamentares bolsonaristas atuam para que
ocorra na sociedade uma
ampliação dos limites de
aceitação do absurdo, para
que haja o enfraquecimento
da confiança nas institui-

ções que formam a base
do Estado democrático de
direito. O pior é que não dá
para dissociar o deputado
do presidente Jair Bolsonaro. Ambos comungam
dos mesmos objetivos e das
mesmas crenças e práticas
políticas.
Na sua percepção,
qual teria sido o objetivo
do deputado com a divulgação desse vídeo?
Resposta - - O deputado
Daniel Silveira é um típico
troll. O que é um troll? É
uma figura que surgiu na
internet para provocar uma
reação da opinião pública

Desemprego no País é o maior desde 2012
Rio e São Paulo - Meses depois do choque
inicial provocado na economia pela pandemia
de covid-19, o mercado
de trabalho permanece
como um grande desafio para a recuperação
da atividade econômica
em 2021. Houve ligeira
melhora na reta final
de 2020, em linha com a
tradicional geração de
vagas temporárias para
as festas de fim de ano,
mas ainda insuficiente
para absorver toda a
população em busca de
renda e oportunidade.
A taxa de desemprego
média anual saltou de
11,9% em 2019 para um
ápice de 13,5% em 2020.
O s maiores baques
foram em comércio
(-1,702 milhão de vagas,
em média), serviços domésticos (-1,198 milhão
de trabalhadores) e
alojamento e alimentação (-1,172 milhão).
Todos os três setores
bateram recordes de
demissões. A indústria também demitiu
em massa, alcançando
quase um milhão de
vagas extintas, segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), apurada desde 2012 pelo
IBGE.
A taxa de desemprego encerrou o quarto
trimestre aos 13,9%,
pior resultado para o
período desde o início
da série histórica. Em
relação à mesma época
do ano anterior, foram
perdidos 8,4 milhões de

postos de trabalho. O
País tem quase 14 milhões de desempregados.
Se considerados todos
os subutilizados, que
incluem os desalentados
e subempregados, está
faltando trabalho para
mais de 32 milhões de
brasileiros.
Houve melhora, porém, ante a taxa de
desemprego de 14,1%
registrada no trimestre
encerrado em novembro.
“A taxa divulgada
hoje (ontem) é para ser
celebrada diante dos
números anteriores,
mas o cenário ainda é
complicado. Devemos
ter uma recuperação
extremamente lenta no
primeiro semestre deste
ano e no segundo semestre ainda estaremos às
voltas com o processo
de vacinação e o presidente (Jair Bolsonaro)
totalmente focado na
eleição de 2022”, projeta
Sergio Vale, economistachefe da consultoria MB
Associados.
“Para o início deste
ano, a expectativa é de
crescimento ainda moderado do ritmo e da
qualidade da retomada
do mercado de trabalho.
Os limites estão associados à recente renovação
das medidas de isolamento social, ao lento
início da vacinação, e
ao fim das políticas de
incentivo fiscal e monetário às famílias e empresas. Como o mercado
de trabalho deve ser insuficiente para absorver
os atuais inativos, deve
haver aumento da taxa

de desocupados”, diz
Lucas Assis, analista da
Tendências Consultoria
Integrada.
A recuperação do
mercado de trabalho
demandará tempo e dependerá da evolução da
pandemia do novo coronavírus, avalia Adriana
Beringuy, analista da
Coordenação de Trabalho e Rendimento do
IBGE. “Foram perdas
muito profundas. Reverter esse quadro vai
demandar não só tempo,
mas o que vai acontecer
ao longo desse tempo:
como as atividades econômicas vão operar e
as questões do controle
sanitário.”
A crise afetou de forma muito mais excessiva
o mercado de trabalho
informal, justificou Cimar Azeredo, diretor
adjunto de Pesquisas
do IBGE. O pesquisador
lembra que houve redução importante no total
de vagas com carteira
assinada no setor privado, mas os primeiros
trabalhadores a ficarem
sem ocupação foram os
que atuavam na informalidade, prejudicados
pela pandemia e pelas
medidas necessárias
para conter a disseminação da covid-19. “Essa
crise é uma tempestade,
que acaba colocando
para fora (do mercado
de trabalho), ao contrário das outras crises, a
informalidade. Agora
estamos vendo o retorno
da informalidade com
reabertura de praia, das
ruas.”

Resposta - -A primeira
coisa que precisa ficar bem
clara é que o bolsonarismo
é um movimento de extrema
direita, que se iniciou como
direita radical, mas avançou
para o extremo do espectro
político. Ao contrário da direita radical, que não busca
um rompimento institucional,
a extrema direita pretende a
ruptura da ordem liberal, da
democracia liberal no País.
Esses grupos de extrema direita, que estão proliferando
no mundo todo, se utilizam
de diversos métodos para
radicalizar mais, conseguir
adeptos e romper certas barreiras que existem no debate
público. Eles vão colocando
certos temas em pauta para
“normalizar” a percepção de
temas como a volta do AI-5
no Brasil e o fechamento do
STF, que representam uma
ruptura institucional.
Não é um exagero dizer que o bolsonarismo
é de extrema direita, por-

que o deputado Daniel
Silveira falou mal do STF
e de seus ministros?
Resposta - - Por muito
tempo, a esquerda colocou
toda a direita, inclusive a
democrata e liberal, dentro
do balaio de extrema direita, dizendo que todo mundo
era fascista, e isso acabou
banalizando o termo. Mas
o deputado Daniel Silveira
se enquadra perfeitamente dentro do espectro da
extrema direita, entendida
como o grupo político que
é contra os princípios da
democracia liberal e tem
preferência por um modelo
autocrático de governo.
Agora, é importante deixar claro que nem todas
as pessoas que votaram
em Bolsonaro e o apoiam
fazem parte dessa corrente
radical. O bolsonarismo
engloba muitos grupos diferentes, que muitas vezes
discordam entre si.
A que a sra. atribui
a emergência no Brasil
desse grupo radical representado pelo deputado Daniel Silveira e outros bolsonaristas, como
a ativista Sara Geromini
e os blogueiros Oswaldo
Eustáquio e Allan dos
Santos?
Resposta - São muitos
vetores. O primeiro foi o
antipetismo, mas não foi
isso só que levou à radicalização. O que impulsionou
mesmo a radicalização foi
o compartilhamento de
certos conceitos nas redes
sociais desde a formação

da chamada “nova direita”
no País Foram conceitos
trazidos pelo (escritor)
Olavo de Carvalho, como o
antiglobalismo, o marxismo
cultural e todo o aparato
usado pela extrema direita
do mundo.
Qual é, afinal, a grande
fonte de inspiração do
bolsonarismo?
Resposta - O bolsonarismo é totalmente inspirado
na alt-right americana, que
surgiu como um fenômeno
essencialmente online. A
direita alternativa, que
conseguiu vencer eleições
em várias partes do mundo,
tem base intelectual. Não se
resume só aos rapazes da
internet que fazem os memes. Só que esses conceitos
foram colocados no debate
público da bolha da direita
no Brasil como se fossem
moderados e exemplos do
conservadorismo e do liberalismo tradicionais.
Até que ponto as redes sociais favorecem
o crescimento desses
grupos extremistas?
Resposta - Favorecem
bastante. As redes sociais
amplificam tudo. Há uma
sedução pelos likes. Quando um político como o deputado Daniel Silveira faz um
vídeo xingando uma pessoa, ele viraliza. Isso atrai
muita gente, especialmente
quem está no anonimato,
quem tem ressentimentos
e quem não se acha representado dentro do processo
político.

Volta às aulas: O trabalho da
emoção na educação infantil
A temática “inteligência emocional”,
no meio corporativo, já é bastante considerada. Entretanto, o conhecimento dos
seus próprios sentimentos e emoções
com maior facilidade não pode ser trabalhado só na fase adulta. Quanto mais
cedo a pessoa aprender a lidar com tais
aspectos, melhor. Naturalmente, ela
chegará a fase adulta preparada para
os desafios profissionais e pessoais
que irá se deparar. Por isso, a educação
emocional é fundamental já na primeira
etapa da escola, a educação infantil.
Como a criança sente e pensa? O que
é ambiente acolhedor quando pensamos
em crianças em fase de desenvolvimento
pleno? Essas e outras perguntas permeiam todos os planejamentos e ações
da educação infantil, compreender esse
universo é ser mais assertivo nas propostas ofertadas diariamente. “Nosso
mantra é ‘brincadeira é coisa séria’ e por
causa dele, conseguimos não só propor
autonomia vigiada, mas também trabalhar de maneira eficaz as habilidades
emocionais”, explica Nathália Ferrari,
coordenadora pedagógica Infantil e
Fundamental I, do Elite Rede de Ensino.
Desafio
Pense em um simples jogo de quebra-cabeças, o próprio nome indica que
teremos um desafio pela frente. Quantas
vezes enquanto adultos, diante de um
“quebra-cabeças”, perdemos nosso
equilíbrio, agimos de maneira irracional
ou nos descontrolamos por não encaixar
a peça. Ou seja, perdemos o domínio
por não achar a solução frente a um
problema.
Segundo Nathália, ao propormos o
jogo, individual ou coletivo, podemos
experimentar desde a infância algumas
emoções: a inicial (curiosidade, alegria,
ansiedade e coragem), as emoções ao
longo do processo que são mistas e
desordenadas (fraqueza, medo, tristeza,
esperança e frustração) e as sensações
finais (orgulho, persistência e superação). Ao lidar com todas elas, dentro
do ambiente escolar, a criança começa
a poder ter mais consciência de suas

emoções e consegue amadurecer essas
práticas ao longo de todos os anos
escolares. A mãe da pequena Clara Valentina, de cinco anos, aluna do infantil
5 do Elite conta sobre a nítida evolução
de sua filha com os trabalhos voltados
à educação emocional. “Quando iniciou
esse processo, ela era uma criança muito
tímida e, ainda, não sabia como brincar
em grupo. Clara é a caçula de quatro
filhos, então sempre brincou sozinha
ou com a mamãe. Quando foi para a
escola me preocupei um pouco, mas sua
mudança foi incrível e muito visível. Ela
tem aprendido a compartilhar, dividir e
brincar coletivamente. Sua timidez, hoje,
não existe e acabou tornando-se uma
líder. Mesmo com cinco anos, já sabe
tomar decisões e entende que perder faz
parte da brincadeira e ama brincar com
os amigos. O lúdico fez toda a diferença
na vidinha dela”, destaca Julia de Melo.

Música, ludicidade
e interpretação
O “faz de conta” é sempre uma opção
muito interessante na educação infantil
e saber valorizar esses momentos
incluindo muita música, ludicidade e
interpretação nas atividades é primordial. “Quando o aluno experimenta e é
convidado a participar de uma cantiga,
adotando uma personagem, ele precisa
se comportar e agir como seria essa
personalidade, a bruxa, a princesa, o
príncipe e os porquinhos. Todos têm
algo a nos ensinar dentro dos campos
emocionais. Quais sentimentos essa
história te trouxe? Como você se sentiu
quando o lobo apareceu? Estimular
sempre as expressões corporais e faciais
é interessante, indicando que o sentir
vem acompanhado de uma ação”, explica
Nathália.
Para a coordenadora do Elite, dentro
de cada momento lúdico temos uma
feliz aprendizagem, a certeza de que as
crianças são estimuladas a pensar e agir,
tomar decisões e serem empáticas, pois
compreendem o que sentem, nomeiam
as sensações e sabem se expressar em
ocasiões diversas.
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O técnico Português, Abel Ferreira quer por o Verdão em vantagem

O polêmico Renato Gaucho comanda o Grêmio em mais uma final

INESTE DOMINGO

Na ﬁnal da Copa do Brasil, Grêmio e
Palmeiras fazem duelo de técnicos de ponta
São Paulo (AE) - A final
da Copa do Brasil entre
Grêmio e Palmeiras começa
às 21h deste domingo, em
Porto Alegre, com o confronto entre duas escolas
de treinadores de muito
sucesso no futebol brasileiro. Representada pelo
gremista Renato Gaúcho,
a tradicional formação de
técnicos no Sul do País
buscará o quinto título consecutivo no torneio. Porém,
o adversário será o time dirigido pelo português Abel
Ferreira, nascido em um
dos países que mais forma
treinadores no mundo: são
mais de 12 mil profissionais
licenciados.
Em toda a história da
Copa do Brasil, de 1989 até
hoje o torneio foi vencido
13 vezes por comandantes
nascidos no Rio Grande do
Sul. A terra de onde saíram campeões como Luiz
Felipe Scolari, Tite, Mano
Menezes, Tiago Nunes e
o próprio Renato Gaúcho
domina até mesmo o pos-

to de técnico da seleção
brasileira. De 2006 para cá
somente gaúchos têm se
alternado no cargo.
O Estado que mais revela técnicos no Brasil tem
ainda outros nomes em alta
no mercado. Lisca e Roger
Machado são alguns deles
Além disso, até mesmo no
rival do Grêmio da decisão há um representante
do Sul. O auxiliar técnico
Andrey Lopes, o Cebola,
trabalhou junto com Dunga na seleção brasileira
e participou ativamente
da montagem da equipe
alviverde nesta temporada.
"O Grêmio tem disputado
finais em todos esses anos.
Mas não é possível ganhar
o tempo todo. O Grêmio vai
disputar com outro grande
clube, qualquer um dos
times podem ganhar. Temos
de respeitar os adversários", disse Renato Gaúcho.
No cargo desde 2016, ele
pode estar de saída para
assumir o Atlético-MG, mas
antes disso quer conquistar

FICHA TÉCNICA:
GRÊMIO
Va n d e r l e i ; V i c t o r
Ferraz, Paulo Miranda,
Kannemann, e Diogo
Barbosa; Maicon, Matheus Henrique e Jean
Pyerre; Alisson, Pepê e
Diego Souza. Técnico:
Renato Gaúcho.
PALMEIRAS
Weverton; Marcos
Rocha, Luan, Gómez e
Viña; Felipe Melo, Danilo, Gabriel Menino e
Raphael Veiga; Rony e
Luiz Adriano. Técnico:
Abel Ferreira.
ÁRBITRO - Marcelo
de Lima Henrique (RJ).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
pela oitava vez uma taça
nesta passagem.
Por outro lado, a escola portuguesa é uma das

FOCO TOTAL
Enquanto os demais times brasileiros iniciam nesta semana a
temporada 2021, os finalistas da
Copa do Brasil ainda estão retidos
no calendário do ano passado e
demonstraram muito foco nessa decisão. Os dois escalaram formações
reservas nos compromissos do meio
de semana, pelo Brasileirão.
No Grêmio, Renato e vários titula-

mais vitoriosas no mundo
quando se trata de treinadores. José Mourinho e
Jorge Jesus são alguns dos
nomes mais prestigiados de
um país que exporta vários
profissionais.
"Em Portugal há uma
formação sólida em psicologia e métodos de treinamento. Sentimos uma
paixão grande pelo futebol
e procuramos desenvolver e esquematizar tudo
nas equipes. O técnico tem
sempre de pensar nesse

res sequer viajaram para o compromisso contra o Red Bull Bragantino.
O Palmeiras também descansou
vários jogadores contra o Atlético-MG, no Mineirão, e deve fazer o
mesmo no meio de semana, quando
vai enfrentar o Corinthians pelo
Campeonato Paulista. O principal
desfalque do time é o meia Patrick de
Paula, diagnosticado com covid-19.

esquema: para onde ir,
o que fazer e como fazer
para ter sucesso", explicou
o presidente da Associação
Nacional dos Treinadores
de Futebol de Portugal
(ANTF), José Pereira.
O bom trabalho dos portugueses é uma das sensações recentes no futebol
brasileiro. Jorge Jesus e
Abel Ferreira foram os dois
últimos campeões da Libertadores. Ambos se adaptaram rapidamente ao País e
montaram times capazes

de disputar ao mesmo tempo vários títulos.
"Nós, portugueses, temos como grande virtude
partilhar conhecimento e
estudo. Não é uma questão
de nacionalidade, mas de
trabalho", disse Abel. "O
Renato tem um trabalho
extraordinário no Grêmio e
não é por acaso. É fruto de
continuidade, de acreditar
no que faz, mas saber que
o caminho está sendo bem
feito", acrescentou o técnico do Palmeiras.

Paulistão começa com VAR em todos os jogos,
R$ 5 mi ao campeão e estádios vazios
São Paulo (AE) - Serão
86 dias de bola rolando até
o dia 23 de maio, 110 partidas disputadas, sendo 16
rodadas para os finalistas,
com o uso do VAR em todos
os jogos, uma premiação
de R$ 5 milhões ao campeão e R$ 1,5 milhão ao
vice. O calendário atípico
do futebol brasileiro ainda
interfere nas datas das
competições. Em meio à
pandemia de covid-19, o
charmoso, tradicional e
imprevisível Campeonato
Paulista deu a largada
na temporada 2021 neste
sábado com dois jogos (
São Bernardo X Mirassol e
Novo Horizontino X Ponte
Preta), com mais de um
mês de "atraso". E com
jogos da primeira rodada
somente até 19 horas por
causa das restrições de
circulação impostas pelo
governo estadual no combate ao novo coronavírus.
A competição também não
contará com presença de
torcida nas arquibancadas.
Habitualmente, no fim
de fevereiro as equipes já
têm o destino no Estadual
bem encaminhado. Alguns
se preparando para as fases finais enquanto outros
mostrando preocupação
com a luta contra a queda.
Desta vez, em meio à largada da Copa Libertadores
e a decisão da Copa do
Brasil de 2020, a competição começa com jogo do

atual campeão Palmeiras
adiado e alguns times precisando deixar o início do
torneio de lado por "metas
maiores".
Novamente com 16
equipes, quatro grupos
com quatro componentes
e jogos na primeira fase
apenas com os rivais das
outras chaves, o Paulistão
mantém o regulamento de
anos anteriores. Serão 12
rodadas até conhecermos
os oito classificados.
Nas quartas de final
teremos 1.º x 2.º de cada
grupo em jogo único, assim como nas semifinais.
A definição dos finalistas
será com o dono da melhor
campanha enfrentando o
4.º e o 2.º mais bem colocado desafiando o 3.º. A
vantagem é realizar o jogo
único em casa. Empate
leva a decisão aos pênaltis.
Apenas a final será disputada em dois confrontos.

busca de mais uma conquista. Manteve o elenco
campeão e, agora sob a
batuta do técnico português Abel Ferreira vem se
destacando pela força do
conjunto. Não por acaso,
vem mostrando regularidade e se destacando.
Há, contudo, a possibilidade de o clube usar
time alternativo em muitas
rodadas após disputar o
Mundial de Clubes da Fifa,
as finais da Copa do Brasil
e já ter nova Libertadores
pela frente. O treinador
já adiantou que seus comandados necessitam de
descanso. Para quem tem
Jailson, Mayke, Kuscevic,
Empereur, Danilo, Patrick
de Paula, Lucas Lima, Wesley, Willian, Zé Rafael,
entre outros tantos bons
suplentes, mesmo com
time modificado o Palmeiras chega forte e candidato
ao título.

CAMPEÃO PALMEIRAS
SÓ NA RODADA 2
O Palmeiras é o atual
campeão, mas não abre a
competição pelo fato de a
decisão da Copa do Brasil
ocorrer nos próximos dois
fins de semana. O duelo
com o São Caetano foi
adiado para o dia 11 de
março e o time só estreia
na segunda rodada, logo o
clássico diante do arquirrival Corinthians.
O vencedor da edição
passada chega forte na

CORINTHIANS
EM XEQUE
Único dos grandes do
Estado a não ir para a Libertadores, o Corinthians
é quem chega mais pressionado à competição. Sem
dinheiro para contratações
e com muitas peças fora
dos planos, o técnico Vagner Mancini terá de, mais
uma vez, se reinventar no
clube.
O treinador promete utilizar muitos jovens da base
em 2021, mas está ciente

que precisará montar um
esquema e um time forte
para evitar as decepções
da temporada passada.
Finalista por quatro edições seguidas do Estadual,
o Corinthians promete se
superar mais uma vez. E
nunca pode ser desprezado
pois é o maior campeão do
Estado com 30 taças.
SÃO PAULO
DIFERENTE
Sob a direção do argentino Hernán Crespo, o
São Paulo tentará acabar
com o jejum de nove anos
sem conquistas de títulos.
Depois de ficar no quase
no Brasileirão, o time do
Morumbi muda de comando e aposta em um técnico
com estilo ousado para
retomar o caminho das
conquistas já no Paulistão,
que não vence desde 2005
com Emerson Leão.
A base foi mantida, na
mescla entre jovens e atletas mais experientes. Crespo tentará ajustar alguns
erros apresentados na reta
final do Brasileirão e, com
esquema variante, acredita poder resgatar o futebol
que encantou o País em
boa parte da competição
passada. A meta é armar
um São Paulo bastante
ofensivo.
SANTOS DE CASA
- Depois de dominar o
Paulistão no começo do
século, conquistando sete

Confira os grupos do Paulistão:
GRUPO A Corinthians, Santo André, Inter de Limeira e Botafogo
GRUPO B São Paulo, Ponte Preta, Ferroviária e São Bento
GRUPO C Palmeiras, Red Bull Bragantino, Novorizontino e Ituano
GRUPO D Santos, Mirassol, Guarani e São Caetano

Jogos deste domingo
Bragantino X Corinthians
Ferroviária X Inter Limeira
São Paulo X Botafogo
Santo André X Santos
Segunda -feira
Guarani X Ituano
dia 11/03
Palmeiras X São Caetano
títulos entre 2006 e 2016,
o Santos viu os rivais se
destacarem e agora tenta
retomar esse hegemonia
Sob a direção do estudioso e surpreendente Ariel
Holan, a direção acredita
que o vice-campeão da Libertadores tem tudo para
brigar pelo taça.
O argentino costuma
confundir seus rivais com
esquema de jogo e a montagem do time titular de

diversas formas. Sem grandes contratações, seguirá
apostando na fórmula que
deu certo com o antecessor
Cuca: vai confiar nas jovens crias da base santista
ao lado dos experientes
Marinho, Soteldo e Pará.
Em todas as conquistas
do Santos seus Meninos
da Vila foram decisivos e
o investimento será ainda
mais pesado nos pratas da
casa em 2021.
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Estreia marcada

Foto: Thiago Mendonça / Alex Carvalho
-RG

Nova contratada

A Som Livre acaba de assinar contrato com a cantora e compositora Jecy. Moradora de Caxias, no Rio de
Janeiro, a artista de 26 anos ostenta uma voz marcante,
já foi chamada de "Marília Mendonça do pagode" e é a
grande aposta da nova geração feminina do gênero. Para
apresentar todo o potencial vocal da cantora ao público,
seu primeiro lançamento é um pot-pourri com canções
de grandes artistas dos quais Jecy é fã: "Trilha do Amor"
(Xande de Pilares), "O Que é o Amor?" (Maria Rita) e "Estonteante" (Mumuzinho). O medley na voz da artista já está
disponível em todas as plataformas de música, com vídeo
da gravação também em seu novo canal do YouTube. No
momento, a cantora segue trabalhando em seu primeiro
EP autoral de inéditas, com previsão de lançamento para
o mês de abril.

Susto

1) Em qual novela, Thiago Mendonça
viveu o personagem
Felipe, um médico que
tinha problemas com
a bebida?
a) “Em Família”
b) “Pecado Mortal”
c) “Meu Pedacinho de Chão”
c) “Geração Brasil”
2) Em 1990, a atriz Geisa Gama participou da
“História de Ana Raio e Zé Trovão”, na extinta Rede
Manchete, vivendo qual personagem?
a) Mãe Candinha
b) Gorda, mãe de criação de Zé Trovão
c) Amália
d) Dolores
3) Em 1997 a atriz Carla Diaz interpretou a personagem Maria em qual dessas produções?
a) “Laços de Família” (Globo)
b) ”Salsa e Merengue” (Globo)
c) “A Turma do Didi” (Globo)
d) “Chiquititas” (SBT)

Sthefany Brito tem mostrado a sua rotina de
mãe de primeira viagem para os seus seguidores e
relatou o susto que passou com o pequeno Enrico,
que precisou ficar hospitalizado por causa de uma
suspeita de pneumonia. E a atriz relatou todo o
sofrimento dela e do pai do bebê, o empresário Igor
Raschkovsky.

4) Quem era o interprete de Fernando José na novela “Rosalinda” (SBT), que era protagonizada pela
bela Thalia?
a) Manuel Saval
b) Jorge de Silva
c) Vitor Noriega
d) Fernando Carrillo

Clicados no aeroporto

5) Aos cinco anos de idade, o cantor Daniel aprendeu a tirar os primeiros acordes do violão. E você sabe
qual a data do nascimento do astro?
a) 9 de fevereiro de 1965
b) 9 de agosto de 1970
c) 9 de setembro de 1968
d) 9 de outubro de 1974

Virgínia Fonseca e Zé Felipe foram clicados no
Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, retornando
da viagem ao México. O casal visitou cidades como
Cancún e Tulum e agora se dedicarão exclusivamente aos preparativos para o nascimento da filha
Maria Alice; Virgínia está grávida de sete meses.

Mostrando a família

Andressa Suita comentou sobre a foto postada
por Gusttavo Lima, na qual ele está acompanhado
pelos dois filhos. “Riquezas”, escreveu a modelo
referindo-se ao registro do cantor. Lembrando que
o casal está em clima de reconciliação, embora o
processo de divórcio continue em aberto na Justiça
de Goiânia.

Papais

Luis Fernando Guimarães e o marido, Adriano Medeiros, estão em processo de adoção de uma criança. Eles
estão juntos há mais de vinte anos e querem muito uma
família. Tudo corre em segredo de justiça.

Recompensa

Segundo a imprensa internacional, Lady Gaga está
inconsolável com o roubo de
seus dois cães, Koji e Gustav,
da raça buldogue francês. Os
pets foram roubados durante caminhada na rua com o
passeador de cães que foi
rendido e baleado pelo ladrão. A atriz e cantora está
em Roma, participando da
gravação de um filme, e seus
cães ficaram em Hollywood;
ela ofereceu uma recompensa no valor de quinhentos
mil dólares por seus cães.

(Respostas: 1-A; 2-B; 3-D; 4-D; 5-C)

93 anos

Cinebiografia de Luiz Carlos Barreto, produtor
cuja vida se confunde com a história do cinema brasileiro, “Barretão” estará disponível na plataforma
digital do Canal Brasil a partir do próximo dia 04
e chegará à programação do canal pago em maio,
quando Barreto completa 93 anos.

“Filhas de Eva”, série do Globoplay vai estrear em um
dia emblemático e que tem tudo a ver com a obra: 08 de
março, Dia Internacional da Mulher. A trama apresenta
os sonhos, os conflitos e os desejos de três mulheres em
diferentes fases de vida. Stella (Renata Sorrah), Lívia
(Giovanna Antonelli) e Cléo (Vanessa Giácomo) são as
protagonistas deste drama leve, com pinceladas de humor cotidiano e que levanta reflexões comuns a todos: se
você pudesse, o que gostaria de mudar na sua vida? E o
que te impede? Quem está, de fato, disposto e aberto às
mudanças? O estopim da história, que fala sobre família,
amizade e liberdade, acontece quando, em plena comemoração de bodas de ouro, Stella pede o divórcio ao marido.
Nas diferenças entre as personagens, se encontram impasses, dúvidas, obstáculos e decisões inerentes à vida
de qualquer pessoa.

Desmentiu, de novo!

Marina Ruy Barbosa usou uma rede social para mais
uma vez desmentir os boatos de namoro com o cantor
Thiaguinho, lembrando que ele fez a mesma coisa dias
atrás. A atriz admitiu que admira o artista, mas que não
tem contato nenhum contato com ele.

Filmes
(A programação de filmes está sujeita a alterações sem
o prévio aviso)
Truque de Mestre
(Now You See Me) 12h30, na Globo, EUA, 2013. Direção
de Louis Leterrier. Com Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave
Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo.
Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas
chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que,
enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco,
o grupo também rouba bancos em outro continente e, ainda
por cima, distribui a quantia roubada nas contas dos próprios
espectadores. Estes crimes fazem com que o agente do FBI
Dylan Hobbs esteja determinado a capturá-los de qualquer
jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu
assalto mais audacioso. Para tanto, ele conta com a ajuda de
Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus
Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste
que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos
envolvendo vídeos.
Alpha
(Alpha) 13h15, na Record, EUA, 2018. Direção de Albert
Hughes. Com Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk, Jens Hultén, Natassia Malthe,
Spencer Bogaer. Jovem na pré-história se perde da tribo e,
na luta pela sobrevivência, cria forte ligação com um lobo.
Amor Bandido
(Mud) 20h00, na Bandeirantes, EUA, 2012. Direção de Jeff
Nichols. Com Matthew Mcconaughey, Reese Witherspoon.
Ellis e Neckbone são grandes amigos que decidem desbravar
uma ilha que fica no rio próximo às suas casas. Lá eles encontram Mud, um homem foragido que tem vivido em um barco
preso nos galhos de uma árvore. Apesar da desconfiança
inicial, os garotos resolvem ajudar Mud em seus planos ao
saber que ele está esperando por Juniper, o grande amor de
sua vida, que se envolveu com o homem errado.
Sabotagem
(Sabotage) 23h35, na Globo, EUA, 2014. Direção de David
Ayer. Com Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia
Williams, Josh Holloway, Mireille Enos. Membros de uma
força tarefa de elite da agência antidrogas dos EUA roubam
o quartel general de um cartel de drogas. A situação se complica quando eles começam a morrer pouco a pouco.
O Último Golpe
(American Heist) 01h15, na Globo, EUA, 2014. Direção de
Sarik Andreasyan. Com Jordana Brewster, Andrien Brody,
Laura Cayouette, Hayden Christensen, Tory Kittles, Elena
Sanchez. Lutando para mudar sua vida, James consegue um
trabalho como mecânico e logo conhece uma bela mulher. Ao
mesmo tempo, seu irmão mais velho, Frankie, deixa a prisão
e tenta se reconectar com a família. Sem conseguir progredir
nos negócios, James irá se juntar ao irmão num último e
audacioso trabalho: um assalto a banco que irá mudar suas
vidas, para o bem ou para o mal. Refilmagem do longa “O
Grande Roubo de St Louis”, de 1959.

Documentário

Inédito na TV, o documentário “Um Presente
à Prova de Futuro”, que
propõe, com bom humor, um
modelo econômico e social
alternativo ao atual, será
exibido hoje, a partir das 23
horas, pela Globonews.

Agora também no
Globoplay

Já disponível em outros
serviços de streaming, “Um
Maluco no Pedaço”, série
clássica protagonizada por
Will Smith agora também
pode ser assistida no Globoplay. Os fãs agradecem!

Sempre amigos

Separados há dois anos,
Valéria Valenssa e Hans
Donner mantém uma belíssima amizade e especulase que eles ainda dividem
o mesmo teto. É normal o
ex-casal se divertir juntos
e na companhia de amigos
comuns.

Áries
Concentre-se nas suas metas, mas
abra um espaço para rever a estratégia. Faça exames detalhados das
decisões tomadas. Tenha calma e
não se precipite. Paciência é a palavra-chave.
Touro
Defina a sua programação com realismo, praticidade e determinação. Há
muitos ganhos à sua espera se souber
agir. Sua nova estrutura precisa ser
fortalecida. Não atrase compromissos.

Libra
Mesmo que tudo pareça estar bem,
você sabe que alguns problemas
ainda não foram resolvidos, por isso,
pense bem antes de opinar ou conversar sobre algum assunto.
Escorpião
Para que tudo corra melhor neste dia,
você deve tomar uma atitude otimista
e inteligente e evitar o nervosismo que
de nada adianta. Sucesso nos estudos
e cursos de aperfeiçoamento.

Gêmeos
Hoje poderá ser um excelente dia
se souber desacelerar e andar em
um ritmo mais tranquilo. Aproveite o
momento para se organizar e para
fazer planejamentos.

Sagitário
Bom para assuntos familiares e
sentimentais. Saúde bastante boa.
Não tente fazer de conta que nada
acontece com você. A sua felicidade
depende da sua paz interior.

Câncer
A sua intuição pode lhe indicar o
que é realmente importante, por isso
dê atenção a ela. Analise e veja se
ideias repentinas e coincidências
devem ser consideradas. Mas não
aja por impulso.

Capricórnio
Todas as atividades intelectuais estão
favorecidas. Você pode se destacar ao
fazer um discurso ou uma proposta
revolucionária. Seja mais conservador
no amor.

Leão
Bom dia para relaxar e se recolher,
contudo, não deixe de olhar e zelar
pelo bem de seus familiares e não fuja
das suas responsabilidades e problemas. Respire fundo e pense positivo.

Aquário
Faça caminhadas para se acalmar.
Cuidado com a mania de criticar
tudo e todos, isso poderá prejudicar
seu relacionamento com os outros.
Sugestão: em vez de criticar, elogie!

Virgem
Se agir com inteligência e dinamismo
terá mais oportunidades de expor
suas ideias e de mostrar competência
no trabalho. Tire uns momentos de
folga para curtir a pessoa amada.

Peixes
Você deverá evitar acidentes, negócios arriscados e não crer em
falsas notícias e boatos maldosos.
As vibrações do momento enchem
a sua mente de energia e coragem.
Aproveite.

B3

Cidades

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 28 de Fevereiro e 1º de Março de 2021

editoria@ilustrado.com.br

IEM UMUARAMA

População local teve
mais de 17,5 mil
atendimentos do
CRAS no ano passado
Umuarama - O Centro
de Referência da Assistência Social (CRAS) é a
unidade responsável pela
política de assistência social nos municípios, com
a organização e a oferta
dos serviços socioassistenciais da Proteção
Social Básica do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), que assiste
à população em situação
de vulnerabilidade e risco social. Em Umuarama,
três unidades prestam
um grande volume de
atendimento e garantem
acesso a benefícios como
auxílio financeiro, cesta
básica, kit natalidade,
fotos para documentos e
auxílio-funeral.
Para ter acesso aos
serviços, o solicitante
deve estar cadastrado
no CRAS do seu território e enquadrar-se nos
critérios da lei municipal
4.080/2015, que regulamenta a concessão de
benefícios eventuais no
âmbito da política de assistência social no município. “Os benefícios são
eventuais porque auxiliam a família temporariamente, durante momentos de dificuldades,
após visita técnica e com
acompanhamento das
nossas equipes”, explica
a secretária de Assistência Social de Umuarama,
Izamara Amado de Moura.
No ano passado, os
três CRAS da cidade
realizaram 17.585 atendimentos no total, concedendo 3.288 benefícios para 2.030 famílias
(quase 10 mil pessoas),
informou a chefe da Divisão da Proteção Social
Básica, Dayanne Paola de Oliveira Demozzi.
“Apenas em janeiro deste
ano, já prestamos 1.441
atendimentos e foram
concedidos cerca de 200
benefícios para famílias
em dificuldades que se
enquadram nos critérios

da legislação”, acrescentou.
A secretária Izamara
lembra que os benefícios são custeados com
recursos próprios do
município. Por conta da
limitação de recursos, o
atendimento é direcionado aos casos de maior
vulnerabilidade. Por outro lado, as unidades do
CRAS também gerenciam o Cadastro Único,
que assegura o repasse
do Programa Bolsa Família, do governo federal.
“Por meio do PBF, as
2.868 famílias contempladas receberam R$ 6
milhões 911 mil no ano
passado, um dinheiro que
ajudou a movimentar a
nossa economia porque
foi gasto no comércio
local”, pontuou. O Cadastro Único de Umuarama
tem 11.701 famílias na
base de dados, das quais
9.932 foram atendidas
ao longo do ano, 2.640
tiveram cadastros atualizados e houve ainda
1.963 inclusões de novos
cadastros.
Para o prefeito Celso Pozzobom, a política
de assistência social do
município cumpre seu
papel ao atender famílias
em momentos de necessidade, ainda mais com
a pandemia que afeta
diretamente a questão
do emprego e da renda,
mas atua também na função protetiva, prevenindo ruptura de vínculos,
promovendo acesso aos
direitos e a melhoria da
qualidade de vida. “As
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo
ajudam a desenvolver
potencialidades e aquisições das famílias. O
CRAS é fundamental nesse trabalho, de acolher,
orientar e acompanhar
as famílias em situação
de vulnerabilidade, o
que é prioridade para
nossa administração”,
completou.

Assistidos pelos CRAS iniciam
cursos de qualificação profissional

Estado do Paraná

DECRETO Nº 1407/2021, de 26/02/2021

Republicado por Incorreção
Determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19 no Município de Alto Piquiri, Pr.

Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das especificidades do cenário
epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;
Considerando que o índice de taxa de reprodução do vírus se encontra acima da média para a capacidade de
leitos de UTI exclusivos para COVID-19;
Considerando que a expansão de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 já se encontra em seu último
estágio, havendo de recursos humanos, insumos e equipamentos no atual panorama;
Considerando a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o enfrentamento da pandemia da
COVID-19;
Considerando a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no Estado do Paraná, ante o
aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar;
Considerando o Decreto Estadual nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021, que determina medidas restritivas de
caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da
COVID-19.
Considerando Resolução SESA nº 221/2021, que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e
controle da COVID-19 nas instituições de religiosas de qualquer natureza do Estado do Paraná e Revoga a
Resolução SESA nº 119 de 05 de fevereiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Determina, durante o período da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 às 5 horas do dia 08 de
março de 2021, a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o território do
Município de Alto Piquiri, como medida obrigatória de enfrentamento de emergência de saúde pública
decorrente da pandemia da COVID-19.
Art. 2º Institui, no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, restrição provisória de circulação em espaços
e vias públicas.

Parágrafo único Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de
serviços e atividades essenciais, sendo entendidos como tais todos aqueles definidos no art. 5º deste Decreto.
Art. 3º Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no
período das 20 horas às 5 horas, diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos
comerciais.
Art. 4º Suspende, durante o prazo previsto no art. 1º deste Decreto, a eficácia do art. 2º do Decreto Estadual nº
4.317, de 21 de março de 2020.
Art. 5º Para fins deste Decreto, são considerados serviços e atividades essenciais:
I - captação, tratamento e distribuição de água;
II - assistência médica e hospitalar;
III - assistência veterinária;
IV - produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos
odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega delivery e similares;
V - produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniência e
similares, ainda que localizados em rodovias;
a) veda o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso V, ficando permitido o funcionamento apenas por
meio das modalidades de entrega ou retirada (Delivery, Drive-thru e Take away).
b) A modalidade Delivery é permitido até as 23 horas, desde que o entregador esteja devidamente identificado.
VI - agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida
animal;
VII - funerários;
VIII - transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros;
IX - fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao
funcionamento;
X - transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e a coleta de lixo;
XI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII - telecomunicações;
XIII - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XIV - imprensa;
XV - segurança privada;
XVI - transporte e entrega de cargas em geral;
XVII - serviços postal e o correio aéreo nacional;
XVIII - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas
pelo Banco Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas;
XIX - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual
ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e

interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei Federal nº
13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
XX - outras prestações médicos-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade;
XXI - setores industrial e da construção civil, em geral;
XXII - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o
funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de
energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural;
XXIII - iluminação pública;
XXIV - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de
petróleo e demais derivados de petróleo;
XXV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XXVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XXVIII - vigilância agropecuária;
XXIX - produção e distribuição de numerário à população e manutenção de infraestrutura tecnológica do
Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXX - serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre ou
bicicleta;
XXXI - serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros integrantes do Sistema
Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, de 08 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto nº
2.855, de 24 de setembro de 2019;
XXXII - fiscalização do trabalho;

Umuarama - A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria
com o Senac/Umuarama e
a Agência do Trabalhador,
da Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio e
Turismo, iniciou nesta semana curso de qualificação
profissional que atende
pessoas em situação de vulnerabilidade social assistidas por organismos como
o Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS),
entre outros.
O primeiro curso após o
contato entre as secretarias
municipais e a Agência do
Trabalhador começou na
terça-feira, 23, com a inscrição de 15 participantes. Eles
terão 44 horas de formação
para aperfeiçoamento em
serviços de cozinha.
Neste sábado, 26, seria

iniciada mais uma turma
com cerca de 30 pessoas no
curso de vendedor de shopping. Porém, após o decreto estadual, o início deste
curso foi adiado e as novas
datas serão informadas nos
próximos dias. Serão quatro sábados de qualificação
também em parceria com o
Senac, que fornece os instrutores e a estrutura para
as aulas presenciais, com
observância aos protocolos
e medidas de prevenção ao
contágio do coronavírus.
A formação profissional
é uma das ações estimuladas pela administração do
prefeito Celso Pozzobom
para que as pessoas em
situação de vulnerabilidade
possam entrar no mercado
de trabalho e proporcionar
uma verdadeira mudança
em suas vidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º 31/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE DOURADINA E INERIZ FERREIRA GIL
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta
Cidade, à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 78.200.110/0001-94, representado
na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, a seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado
a Sra. INERIZ FERREIRA GIL, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Pedro Sabino Marques, 244, Centro, no município de
Douradina, Estado do Paraná, portadora da C.I.R.G-nº-1.814.323-2/SSP-PR e do CPF-024.706.449-17, de ora em diante denominada
CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fim de alteração de prazo de vigência.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO, com base no artigo 1, parágrafo 1.2, do Edital n.º 53/2019-Abertura de PSSProcesso Seletivo Simplificado, tem por objetivo prorrogar até 20/05/2021 o Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 31/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Trabalho originário.
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 03 (três) vias, para um só efeito legal.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. (25/02/2021).
P/MUNICÍPIO DE DOURADINA
OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
INERIZ FERREIRA GIL
Contratada
Testemunhas:

XXXIII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que
trata este Decreto;
XXXIV - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da Secretaria de Estado da
Saúde - SESA e do Ministério da Saúde;
a) As Atividades Religiosas seguirão as recomendações descritas na RESOLUÇÃO SESA nº 221/2021, ou
outra que venha a substituir.
XXXV - produção, distribuição e comercialização de produtos de higiente pessoal e de ambientes;
XXXVI - serviços de lavanderia hospitalar e industrial;
XXXVII - serviços de fisioterapia e terapia ocupacional.
Parágrafo único São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos
insumos necessários à cadeia produtiva ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das
atividades essenciais.
Art. 6º As aulas em Escolas e Cmeis da rede municipal de ensino e o transporte escolar seguirão a
RESOLUÇÃO SESA nº 098/2021, ou outra que venha a substituir e o Decreto Estadual nº 6983/2021.
Art. 7º Deverá ser considerada, em regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde da
pandemia da COVID-19, a adequação do expediente dos trabalhadores aos horários de restrição provisória de
circulação definidos neste Decreto, e a priorização da subustituição do regime de trabalho presencial para o
teletrabalho, quando possível, de modo a reduzir o número de pessoas transitando pelas cidades ao mesmo
tempo, evitando-se aglomerações no sistema de transporte, nas vias públicas e em outros locais.
Art. 8º Compete à Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP, por meio da Polícia Militar do Estado do
Paraná, quando possível, a intensificação de fiscalização, para integral cumprimento das medidas previstas
neste Decreto.
Parágrafo único As disposições previstas no caput deste artigo não afastam as atribuições e competências
complementares de fiscalização das Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado, de acordo com as
medidas do Governo do Estado do Paraná.
Art. 10. Revoga o Decreto nº 1399 de 08 de fevereiro de 2021.

Alto Piquiri, 26 de Fevereiro de 2021.

Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

ERRATA
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 0232021; publicado no Diário Oficial do Município no jornal Umuarama Ilustrado no
dia 23/02/2021 pagina B4
Onde se lê:
DATA DA ASSINATURA 03 DE FEVEREIRO 2021
Leia-se:
DATA DA ASSINATURA 09 DE FEVEREIRO 2021
EVERTON BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 01/2021
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Convênio é firmado com o amparo da Resolução de Transferências
Voluntárias 028/2011 de 06 de outubro de 2011, Resolução 46/2014 de 12 de junho de 2014, Instrução Normativa
61/2011 de 1º de Dezembro de 2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Art. 35 Inciso XI da Lei
Orgânica Municipal.
CONCEDENTE: Município de Esperança Nova/PR – CNPJ nº. 01.612.269/0001-91.
CONVENENTE: Município de São Jorge do Patrocínio – CNPJ Nº. 77.870.475/0001-63
OBJETO: Constitui como objeto do presente Convênio, que o Município de São Jorge do Patrocínio/PR, que receberá
em seu Aterro Sanitário, os resíduos sólidos domiciliares, devidamente segregados dos materiais recicláveis, conforme listagem prevista no anexo I, gerados pelo Município de Esperança Nova/PR.
CONDIÇÕES DE REPASSE: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), os recursos serão liberados mensalmente obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho parte integrante do presente termo, a serem
repassado no período de fevereiro a dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 08 de fevereiro de 2021.
VIGÊNCIA: 10 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Prefeitura Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, em 10//02/2021.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
PREFEITO MUNICIPAL
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IBELEZA

Caviar é o novo queridinho para
tratar e recuperar a beleza dos cabelos
que o sal abre as cutículas do
fio tirando a água necessária
para sua hidratação. O resultado disso são madeixas
porosas e desidratadas.
O sal, somado à exposição
do sol, agride a capa protetora dos fios, fazendo com que
a gordura natural se perca.
Para repor essa gordura, o
ideal é que se façam hidratações frequentes e aplique
um protetor térmico com os
cabelos úmidos, protegendo
-os dos danos causados pelo
sol e pelo calor.

Um cabelo bonito e bem
cuidado arremata qualquer
produção. E nem estamos
falando de penteados sofisticados, basta os fios soltinhos
e brilhantes que já serão o
suficiente!
Agora que estamos prestes a dar adeus ao Verão, é
a hora de correr atrás dos
estragos causados pelo sol.
É bem verdade que estamos
em tempo de isolamento por
causa da pandemia e talvez
você não tenha aproveitado
as férias e o sol como gostaria, mas mesmo assim é
tempo de se cuidar.

Falta de hidratação
Mas, não é só o sol que
agride os cabelos. A falta
de cuidado na hora de lavar
e hidratar, o uso de produtos inadequados, o uso
de secador sem a devida
proteção térmica também
comprometem a saúde e,
consequentemente, a saúde
dos cabelos.
Outros danos causados
nos fios são o ressecamento
consequente do excesso de
lavagens e o desbotamento
da cor, pela exposição ao sol.
Outra dica vital é evitar uso
de secadores e chapinhas
que colaboram com o excesso de calor nos fios. Caso
seja necessário, é imprescindível o uso de um protetor

O Caviar
E falando em tratar dos
cabelos, tem ingrediente
novo que promete madeixas
brilhantes e sedosas; são
cosméticos que têm caviar
em sua formulação. Isso
mesmo, caviar, aquela comida chique que geralmente
é servida em festas sofisticadas.

Sol
A exposição constante
ao sol agride os fios. Isso se
deve ao fato que os raios UV
reduzem a elasticidade dos
fios, tornando-os opacos e
fracos. Os profissionais do

O sol pode fazer estragos no cabelo, mas tem como se recuperar / GB Imagem

ramo de cabelos recomendam a aplicação de leave-in
nos fios, secos ou úmidos,
especialmente os que possuem proteção UVA e UVB,
antes da exposição ao sol,

que queima a cutícula dos
fios deixando-os sem proteção e atingindo a melanina,
causando degradação fazendo com que os fios fiquem
opacos, ressecados e com

pontas duplas.

Água do mar
Somada a essa exposição, a água do mar pode
prejudicar o cabelo uma vez

térmico de qualidade.

Extrato
O extrato puro de caviar
europeu é um princípio ativo muito eficaz na recuperação de fios danificados,
e pode ser encontrado em
máscaras hidratantes, protetores térmicos e cremes
leave-in. O extrato de caviar possui seis vitaminas,
ácidos graxos, ômega 3,
6, e 9, além de proteínas
solúveis e nutrientes para
o fio. Quando se usa o leave-in, por exemplo, apesar
da umidade da maresia, o
produto permite que os fios
permaneçam acomodados
sem frizz.
Ainda com a palavra
os especialistas, o ideal é
usar a linha completa do
cosmético à base de extrato
de caviar que é composta
por shampoos, condicionadores, máscaras hidratantes, leave-in, matizantes,
finalizadores e protetores
térmicos.
Gostou da novidade?
Então basta você partir em
busca dos novos produtos,
mas leia atentamente os rótulos e tome cuidado com a
picaretagem. Lembre-se de
que o barato pode sair caro.
Da Redação/GB Edições

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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CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA
HATCH
ADVANTAGE
11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

CELTA LT 1.0
2013, completo. R$
22.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

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 LTZ
13/14, branco, automático.
R$ 40.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ONIX LTZ 1.4
18/18, branco, rodas
de liga leve.39.000 km,
R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ZAFIRA 2.0
08/08

Elegance, flex, prata.
R$ 26.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563

FIATFIAT

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

UNO WAY
12/13
Prata, ar, 05 pneus
novos. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD
FORD
ECOSPORT
1.6 17/17
branca, Automatica.
58.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

IMPORTAD
IMPORTADOS
OS
COROLLA
ALTS 15/15
Completo,
prata,
50km. R$ 75.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

COROLLA
SEG 09/09
Preto. R$ 40.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

HRV ELX
18/18
Branco perolizado,
16.000kM. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
AMAROK
TRENDILINE

18/18
Branco, 27.000Km. único
dono. R$ 145.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

POLO 1.6
18/18
Branco, 60.000km
R$ 50.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

SPACEFOX
1.6 11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

CAMINHO
CAMINHÕES
ES
CAMINHÃO
8150 2003
Prata. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

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,

B5

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.

Equinox lt18/19
branco
completo,
aut, couro
R$ 119.900,00

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

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 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

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!

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

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

VENDO
CHÁCARA
1000M²
Próx. Piscina Sol de
Verão, com água e
Luz, entrada iluminada.
R$ 40.000,00. 50%
de entrada, restante
em 20x. Fones: (44) 9
9856-5632 / 9 8403-8010.
Aceito Moto ou carro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
CONTRATA MÉDICO CLÍNICO GERAL
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.
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IMelhorias

Fiat Cronos e Nova Strada ganham
equipamentos de segurança de série

Cronos passou a contar com controle de estabilidade, controle de tração
e auxílio de partida em rampas

e exterior do modelo, garantindo um visual único
que alia requinte e um
toque de esportividade.
Entre outros equipamentos, o Cronos Drive
1.3 vem equipado com
central multimídia UConnect de 7” sensível ao
toque com Android Auto e
Apple Car Play, Bluetooth,
entrada USB e sistema de
reconhecimento de voz;
farol e lanterna com luzes
em LED; sensor de esta-

dade, controle de tração
e auxílio de partida em
rampas. Os equipamentos
faziam parte do pacote
S-Design, que se encontra
disponível nesta configuração e ainda oferece
ar-condi ci onad o a ut o mático digital, sistema
Keyless Entry and Go,
câmera de ré, retrovisor
elétrico, faróis de neblina,
roda de liga leve de 15”,
spoiler traseiro e detalhes
escurecidos no interior

A ampla lista de itens
de série dos Fiat Cronos
e da Nova Strada ficou
maior. No ano modelo
21/21, o sedã e a picape
mais vendida do Brasil
receberam novidades e
estão ainda mais equipados e seguros com novos
conteúdos de série, e sem
alterar o preço atual de
suas configurações.
Na versão Drive 1.3, o
Cronos passou a contar
com controle de estabili-

A Nova Strada Freedom 1.3 passa a sair de fábrica tanto na cabine plus quanto na dupla
com sensor de estacionamento

cionamento traseiro com
visualizador gráfico; vidros elétricos dianteiros e
traseiros com One Touch
e antiesmagamento; sistema de monitoramento
da pressão dos pneus;
volante com comandos de
rádio e telefone; além da
segunda porta USB para
passageiros traseiros.
Já a Nova Strada Freedom 1.3 passa a sair de
fábrica tanto na cabine
plus quanto na dupla com

sensor de estacionamento, item que fazia parte
do Pack Tech, pacote que
dispõe agora de câmera
de ré, central multimídia
de 7” com conexão wireless, segunda entrada
USB, controle de áudio no
volante e dois tweeters.
Referência em seu segmento, a Nova Strada na
versão Freedom apresenta itens como alarme antifurto, capota marítima,
faróis de neblina, retrovi-

VENDAS

LOCAÇÕES

TERRENOS

RESIDÊNCIAS

SALAS COMERCIAIS

PARQUE METROPOLITANO - PRÓX. AO SHOPPING PALLADIUM

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

TERRENO COM.

GARAGEM PARA

VALOR R$

126,50m2

195,00m2

1 VEÍCULO

490.000,00

TERRENO COMERCIAL EM IVATÉ/PR

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

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

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

VALOR: R$ 87.120,00

VALOR: R$ 39.000,00

EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com 292,79m². 03 vagas
de garagem privativas cobertas. Ideal para médicos especialistas, clínicas,
laboratórios, dentistas, planos de saúde e áreas afins.

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

TERRENO COMERCIAL EM CIANORTE/PR

VALOR: R$ 462.000,00

CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA
ÁREA CONSTRUÇÃO

TERRENO COM.

GARAGEM PARA

VALOR R$

100,00m2

153,00m2

2 VEÍCULOS

235.000,00

VALOR: R$ 4.900,00

Q2, L9. Terreno com 1.050,00m². Localizado no Parque Metropolitano, de
frente com a Rodovia PR-082 (saída para Terre Boa), atrás do Shopping Master
Atacadista e próximo a Rodonaves. Dimensões: 15,00X70,00

VALOR: R$ 550.000,00

PARQUE DA GÁVEA
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa e
garagem para 1 carro. Próximo ao Cidade Canção e Lago Aratimbó. Obs.: O
imóvel está em reforma.

sores externos elétricos,
rodas em liga leve de 15”,
sensor de monitoramento
da pressão dos pneus,
travas elétricas e vidros
elétricos dianteiros.
O preço público sugerido do Cronos Drive
1.3 é de R$ 69.890 e R$
71.074 (SP). A Nova Strada Freedom 1.3 sai por R$
76.490 e R$ 82.490 (SP) na
cabine plus e R$ 77.824 e
R$ 83.929 (SP) na cabine
dupla.

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

CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS

OPORTUNIDADE
IMPERDÍVEL:
R$ 599,00 / m²

VALOR: R$ 290.000,00

COMPRE OU ALUGUE!
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

R$ 950,00

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

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ/PR

Q1, L33. 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.

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

VALOR: R$ 454.000,00 À VISTA
Rua Indaiá, 3651 - Próximo ao Centro da Juventude e Av. Goiânia.
Contendo: 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha área de serviço com
churrasqueira, etc.

JD. ALPHAVILLE - PRÓX. ATACADÃO, ESCOLAS E CRECHES

Residência em alvenaria, com 110m² de construção e terreno com 183,75m².
Localizada na rua Vereador Arecidio Cassiano, 2064 / Esq. com Rua Canário. Pertinho
do novo Atacadão. Contendo: 03 quartos, sala, cozinha, BWC social, lavanderia,
espaço gourmet com churrasqueira e garagem para 2 carros. Obs.: Em reforma.
Pronta em 60 dias! - Aproveite esta oportunidade e faça um excelente negócio.

VALOR: R$ 240.000,00

APARTAMENTOS

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN
Q20, L6. Terreno de esquina, com 450,00 m², dimensões 15x30 e excelente
topografia. Localizado no Centro da cidade. Ótima oportunidade de
investimento.

VALOR: R$ 480.000,00

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

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.

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$ 55.900,00

VALOR: R$ 39.000,00

OUTROS

TERRENOS NO PARQUE FIRENZE A PARTIR DE R$ 63.000,00

EDIFÍCIO RESIDENCIAL PREMIUM - CENTRO DA CIDADE
ÁREA TOTAL

ÁREA PRIVATIVA

GARAGEM PARA

VALOR A VISTA R$

232,68m2

143,76m2

2 VEÍCULOS

799.000,00

SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
Em frente à UOPECCAN - Sala 303, com 60,00m² de
área privativa e área total de 72,42 m², c/sacada e BWC
- frente ao sol da manhã).

VALOR: R$ 295.000,00
CENTRO COMERCIAL PIEMONT II
ALTO PADRÃO DE QUALIDADE!
Apto 802, com 03 suítes, 1 closet, lavabo, sala de estar, lavanderia, cozinha e espaço
gourmet com churrasqueira. Frente para o sol da manhã e excelente vista panorâmica do centro e da Zona 2. Obs: vários armários embutidos e cozinha planejada.

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

Sala nº 6, , com área privativa de 57,12 m², (com
mezanino de aproximadamente 40,00 m²). Situada
defronte a Prefeitura. Obs.: Sala alugada por R$ 900,00

VALOR: R$ 350.000,00

ÁREA

CENT

R

ADE!
A CID
AL D

SALAS COMERCIAIS NO 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!
ÁREA TOTAL

111,46m2

ATENÇÃO
INVESTIDOR!

VALOR A VISTA R$

399.000,00

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

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Av. Castelo Branco, em frente a Sanepar/Corpo de Bombeiros.

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

