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POUCA ÁGUA

Faltam chuvas
em Umuarama
desde junho
Está cada vez mais rara a cena
do céu carregado com chuvas intensas em Umuarama e região. O
Simepar diz que desde junho cai o
volume de chuvas e as previsões
não são muito animadoras.

RESTAURANTE POPULAR EM OBRAS - A Prefeitura de Umuarama prevê
concluir o restaurante popular no Parque Daniele até outubro próximo.
Investimento é de R$ 4 milhões em convênio com o Governo Federal.
Restaurante deverá servir média de mil refeições por dia. Página A6
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Na véspera do Dia das Mães, comércio
não sabe até quando vai funcionar

• Com medo de as lojas ficarem fechadas nesta semana, muita gente foi às compras ou pagar as contas neste sábado e aumentou o movimento

O comércio de Umuarama inicia a semana sem saber se vai
ter permissão para ficar aberto,
já que uma liminar do Tribunal
de Justiça do Paraná em ação
proposta pela Defensoria Pública determina o fechamento
imediato. A ordem deve partir
da Prefeitura. Mas a administração municipal informou que
vai esperar pela notificação
da justiça para decidir o que
fará, se acata de imediato, ou
tenta logo recorrer e derrubar
a liminar, já que a cidade mantém menos de 10% dos leitos
destinado aos pacientes da
Covid-19 ocupados. Página A5

Casos de pessoas com disfunções respiratórias
aumentaram quase 100% em Umuarama
B1
Página

COVID-19

Cidade
chega a 318
notificados e 7
confirmados

AGLOMERAÇÃO

Sábado foi de
fila recorde na
agência Caixa
em Umuarama

Página A5
UMUARAMA

Vídeos e
caderno de
atividades
para alunos

Pela primeira vez, a fila na
Caixa de Umuarama deu a volta no quarteirão neste sábado
e terminava onde começava
a outra. Funcionários tiveram
muito trabalho para fazer o
pessoal manter o distancionamento e no final houve aglomeração de quem chegava em
busca dos R$ 600,00

Página A3
RENOVAÇÃO

Vereadores
votam nesta
2ª contrato
com a Sanepar
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PARANÁ

Pandemia do coronavírus provoca
perdas de R$ 420 mi em ICMS em abril
O Paraná perdeu R$ 420 milhões na arrecadação
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em abril de 2020 na comparação com
o mesmo período de 2019, de acordo com o novo
boletim conjuntural elaborado pelas secretarias de
Planejamento e Projetos Estruturantes e da Fazenda
e divulgado nesta quinta-feira (30). A queda foi de
19,5%, com correção pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
O resultado aponta inflexão da trajetória de arrecadação registrada no começo do ano dentro da
mesma faixa de tempo (até o dia 26 de cada mês). Em
janeiro o Estado alcançou R$ 2,79 bilhões de receitas
de ICMS e em fevereiro R$ 2,46 bilhões.
O ICMS é a principal fonte de arrecadação do
Estado e representa 59% da receita corrente líquida
(RCL). O imposto é o termômetro da atividade econômica (industrial, comercial e do agronegócio) e
da circulação de bens e mercadorias. No Paraná, a
principal cadeia geradora até abril foi a de combustíveis (22,2%), seguida por energia elétrica (15,6%)
e bebidas (7,4%).
O boletim apresenta um panorama do ICMS líquido
destacado em documentos fiscais. O gráfico mede
o impacto de emissão de NF-e e NFC-e. O valor de
emissões até 26 de abril está 30% abaixo do mesmo
período de março e 30% menor do que em abril de
2019, corrigido pelo IPCA.
ATIVIDADE ECONÔMICA
O boletim conjuntural mostra que a queda na
atividade econômica se acentuou nos últimos dias
e recuou 33,7% entre 7 de março e 26 de abril. No

comércio e alimentação houve retração de 31,3% e
o segmento industrial retraiu 36,8%. O cálculo até
o dia 19 de abril apontava encolhimento de 28,8%
(total), de -24% (comércio e alimentação) e -35,3%
(indústrias). Os resultados sofreram influência do
recesso de Tiradentes.
No gráfico comparativo das quatro macrorregiões
de Saúde (Norte, Noroeste, Leste e Oeste), a Norte,
que engloba Londrina, e a Oeste, de Cascavel e Foz
do Iguaçu, contabilizaram as principais retrações
no mesmo período, com queda de 29,7% e 29,6%,
respectivamente.
A redução mais expressiva na atividade industrial
foi contabilizada no Leste (Litoral, Região Metropolitana de Curitiba, Capital e Campos Gerais), com
contração de 45,9%. A macrorregião Noroeste, de
Maringá e Paranavaí, registrou a maior queda no
comércio e alimentos, com redução de 41,3%.
EMPRESAS
No cenário específico do funcionamento para as
empresas, o boletim aponta que 11,4 mil que operam
no Simples Nacional e 2,6 mil que operam no regime
normal estavam fechadas no dia 28 de abril. Esse
número contrasta com o levantamento anterior e
mostra tendência de crescimento de aberturas.
Essa avaliação é feita por técnicos da Receita
Estadual com base na emissão de documentos fiscais
dos estabelecimentos contribuintes do ICMS. Por este
critério, na separação por cidades, estão funcionando
perto de 90% dos estabelecimentos em Cascavel e 87%
em Ponta Grossa. Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu
e Curitiba variam entre 75% e 80%.

MPPR incentiva julgamentos de contas de prefeitos e ex-prefeitos
Irregularidades nas prestações de contas de prefeitos e ex-prefeitos de 192 municípios do Paraná,
do total de 399, foram identificadas pelo Ministério
Público do Paraná, a partir da compilação de dados
abertos disponibilizados pelo Tribunal de Contas do
Paraná. O trabalho, conduzido pelo Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção
ao Patrimônio Público, insere-se no Projeto Prefeito
Ficha Limpa, cujo objetivo é garantir que os julgamentos das prestações de contas anuais dos prefeitos e
ex-prefeitos de todos os municípios do estado sejam
feitos pelas Câmaras Municipais já considerando os
apontamentos realizados pelo TCE.
O levantamento do Caop levou em conta dados do
período entre 2007 e 4 de março deste ano. O projeto
também tem a finalidade de garantir que os julgamentos das câmaras que rejeitarem as irregularidades
das contas sejam comunicados ao TCE e à Justiça
Eleitoral, diante de sua possível repercussão nas
eleições municipais deste ano.
Segundo a pesquisa do MPPR, parte dos 192 municípios apresenta mais de um gestor ou ex-gestor
com contas irregulares e por isso chega a 392 o total
de prestações de contas com problemas no período,
segundo pareceres prévios do Tribunal de Contas.
Conforme os promotores de Justiça Hugo Evo Magro

Corrêa Urbano e Leonardo Dumke Busatto, coordenadores do projeto, “as contas consideradas irregulares
pelo TCE, e assim confirmadas por decisão posterior
das câmaras municipais, podem ensejar a inelegibilidade de prefeitos (ou ex-prefeitos) por oito anos,
conforme prevê o artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
da Ficha Limpa”.
Dados disponíveis
Para a efetivação do projeto, o Caop colocou
os dados compilados à disposição de todos os
promotores de Justiça do MPPR que atuam na
área de Proteção ao Patrimônio Público. Com isso,
eles poderão pleitear junto às câmaras a análise
das prestações de contas considerando os apontamentos do TCE.
As unidades do Grupo Especializado na Proteção
ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade
Administrativa (Gepatria) de Francisco Beltrão,
Guarapuava, Litoral Londrina, Maringá, Umuarama e
União da Vitória já aderiram à iniciativa para executar
as ações, de modo conjunto e coordenado, em suas
regiões. Para as demais regiões do estado, o Centro
de Apoio encaminhou a 45 Promotorias de Justiça
informações sobre irregularidades verificadas nos
municípios de suas comarcas.

DEMOCRACIA, RESISTA!
•Por Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

A mídia nacional trouxe a informação de que um grupo
armado invadiu o parlamento de Michigan nos Estados
Unidos para exigir o fim do confinamento. Os manifestantes
invadiram o Poder Legislativo estadual portando armas de
grosso calibre para exigir o fim das regras de quarentena
adotadas para conter a propagação do novo coronavírus,
mesmo após o Tribunal estadual ter decidido que a quarentena não violava os direitos constitucionais dos moradores.
Isso mostra que enfrentamos uma época em que os
órgãos estatais estão sendo testados diariamente pela
sociedade. Diante de um cenário de incertezas, em que
um vírus desconhecido ameaça a vida das pessoas, obrigando-as a ficar confinadas; e paralelamente a isso, uma
crise economia mundial sem precedentes, está criando um
cenário ideal para prática de medidas extremistas.
A insatisfação pelo regime democrático aumenta na
mesma medida em que governantes e agentes públicos se
mostram despreparados para responder às necessidades
públicas. Se não bastasse a ansiedade social em relação ao
confinamento obrigatório e a crise econômica, a população
ainda tem que presenciar denúncias e desencontros políticos dos governantes, fulminando a esperança de milhões
de brasileiros por uma sociedade melhor.
No lugar de planejamento com metas preestabelecidas,
somos surpreendidos pela incerteza em algumas políticas
públicas. Que por sua vez, são alvo de decisões judiciais
em diversos sentidos, deixando a população na berlinda,
sem ter em quem acreditar. Ao lugar de regras concretas e
bem delimitadas, presenciamos as “famosas divergências
de entendimentos” sem previsão de consolidação.
Este cenário é um prato cheio para gerar ainda mais
apatia popular em relação ao sistema democrático contemporâneo. O que se verifica na realidade social é uma
verdadeira repulsa popular pelas entidades públicas, o que
acaba, segundo análise de Zygmunt Bauman, por gerar
sentimentos como incertezas e inseguranças nos cidadãos
em relação a problemas com o Estado e a perseguição de
um interesse social.
Apesar de diversas decisões judiciais e discursos de juristas renomados deixarem evidente que o país se encontra
numa onda de constitucionalismo democrático e, que isso
representa uma das maiores conquistas da humanidade
(o que não discordo), mesmo assim é possível notar uma
ausência de sentimento constitucional-democrático em
grande parte da população brasileira. Isso acontece em
razão das falhas do Poder Público em atender as reais
necessidades da população, descumprindo com as velhas

promessas constitucionais de uma sociedade justa e
solidária.
É natural pessoas pensarem diferente, discordarem sobre as políticas públicas, discutirem as regras de isolamento, pois como advertiu o cientista político americano Robert
Dahl: “o que você especificamente deseja provavelmente
difere do que outra pessoa quer. [...] A democracia protege
essa liberdade e essa oportunidade melhor que qualquer
sistema político alternativo que já tenha sido criado”.
Estamos presenciando uma fase atípica na história
mundial, o que podem ter certeza, o mundo não será o
mesmo após a COVID19. Mas fica um alerta: não podemos
permitir que esta época de incertezas e descontentamentos
com as instituições públicas levem à população a desacreditar no Estado Democrático de Direito. Não podemos
permitir que condutas irregulares dos governantes e
atitudes equivocadas ou até omissas de autoridades se
sobreponham à grandeza de nossa democracia.
É preciso brigarmos contra a corrupção, criminalidade,
improbidade, mas também é necessário utilizarmos nossas
forças para defendermos o fortalecimento do Regime Democrático e do Estado de Direito. Automaticamente, estaremos
realizando a defesa da liberdade dos indivíduos em lutar,
criticar, discordar e retirar do cenário público, agentes
públicos que estejam contaminando o interesse da nação.
É importante compreender que ao momento em que
desprestigiarmos o regime democrático, estaríamos,
automaticamente, autorizando que grupos oportunistas
ofereçam soluções milagrosas com a utilização da tirania
e restrição dos direitos individuais. É nesse sentido que o
sociólogo francês Alain Touraine compreende a existência
de três dimensões da democracia: 1) respeito pelos direitos
fundamentais; 2) cidadania e; 3) representatividade dos
dirigentes. É exatamente neste ponto, onde se detecta as
falhas na representatividade das instituições públicas, que
devemos fazer valer nosso direito/dever de cidadania, ao
utilizar os canais democráticos para buscar a sociedade
que desejamos. Em outras palavras, é a partir da defesa
da efetiva igualdade política e valores constitucionais que
se encontra a verdadeira concepção constitucional de
democracia.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

‘Ninguém vai querer dar
o golpe para cima de mim,
não’, diz Bolsonaro
Brasília, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro
disse na manhã deste
sábado, 2, que não será
alvo de nenhum “golpe”
em seu governo. A declaração foi dada a um grupo de apoiadores que se
aglomeravam em frente
ao Palácio do Alvorada.
“Ninguém vai fazer
nada ao arrepio da
Constituição”, disse
Bolsonaro. “Ninguém
vai querer dar o golpe
para cima de mim, não”,
declarou. Após o comentário, Bolsonaro entrou no carro e partiu,
sem dizer exatamente
ao que se referia. A assessoria do presidente
não informou o destino
de Bolsonaro ao deixar
o Alvorada.
Bolsonaro enfrenta
um momento de forte
desgaste com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o Supremo Tribunal Federal.
No dia 20 de abril, ele
participou de um ato
público que pedia intervenção militar no País e
o fechamento da Câmara
e do STF.
Em entrevista ao jor-

nal O Estado de S. Paulo
publicada neste sábado,
o ministro Luís Roberto
Barroso, do STF, disse
que, numa democracia,
a maneira de se administrar a decepção é com
eleições. “Impeachment
é a última opção”, afirmou. Sem se debruçar
sobre acusações com
potencial de levar Bolsonaro a deixar o governo
depois de Dilma Rousseff
(2016) e Fernando Collor
(1992), o ministro foi
taxativo: “É preciso que
os fatos sejam graves,
demonstrados”.
Neste sábado, o exministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou depoimento à Polícia Federal e
à Procuradoria-Geral da
República em Curitiba
(PR), sobre as acusações
de intervenção de Bolsonaro na PF.
Nesta sexta, 1º, Bolsonaro esteve reunido por
cerca de três horas com
o novo ministro da Justiça, André Mendonça, no
Palácio da Alvorada. O
compromisso não contava na agenda oficial das
autoridades.

Sem casos de coronavírus,
Supremo autoriza ‘home office’
até janeiro de 2021
São Paulo, (AE) - O
presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, editou
resolução autorizando
o trabalho remoto de
servidores da Corte até
janeiro de 2021 por causa da pandemia do novo
coronavírus. A medida
visa prevenir a contaminação de funcionários
do tribunal - que até esta
semana não registrou
nenhum caso positivo de
covid-19.
“Fica estabelecido
modelo diferenciado de
gestão de atividades
voltado para a entrega
de resultados nos trabalhos realizados nos
formatos presencial e à
distância, a ser aplicado
entre 1° de junho e 31 de
janeiro de 2021”, determinou Toffoli.
A medida prevê que
deverá ser mantido em
trabalho remoto todo
servidor cuja ‘natureza de suas atividades
for compatível e houver
condições de saúde física e psicológica para a
continuidade’. Os gabinetes dos ministros estão liberados para adotar outros modelos de
gestão, se quiserem. A
reestruturação da Corte
ocorrerá durante o mês
de maio e vai contar
com reuniões virtuais

semanais e definição de
ambientes de comunicação para interação entre
membros das equipes do
Supremo
Em março, Toffoli
suspendeu o acesso ao
plenário da Corte e as
visitas públicas ao prédio do tribunal como
medida preventiva. As
resoluções também colocavam em home office os
servidores maiores de
60 anos e que vivem com
doenças crônicas. Desde
então, houve reforço na
higienização das áreas
do STF e limitação na
circulação de pessoas dentro das sessões
plenárias
Os julgamentos da
Corte passaram a ser
realizados por videoconferência, com alguns ministros votando de casa.
Por ordens de Toffoli, o
Supremo desenvolveu
ferramentas que permitiram a sustentação
oral de advogados à distância, que precedem os
votos dos ministros. Nas
últimas duas semanas, a
Corte adotou este novo
tipo de julgamento nas
sessões plenárias
Outros julgamentos
foram movidos para o
plenário virtual, plataforma virtual em que
os ministros tem uma
semana para votarem.
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Vereadores de Umuarama vão debater e
votar a renovação do contrato com a Sanepar
Umuarama – A Câmara
de Vereadores de Umuarama vai apreciar em primeira discussão e votação
o projeto de lei ordinária
que trata da renovação do
contrato entre o município
de Umuarama e a Sanepar.
A proposta do projeto é
renovar o contrato por 30
anos, um pedido feito pela
empresa que diz depender
da renovação do contrato
para ampliar os investimentos na cidade.
A partir da renovação,
conforme o projeto “o município de Umuarama deverá instituir por Decreto
do Poder Executivo, Comitê
Municipal de Acompanhamento da Prestação dos
Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário, formado por
representação do Poder
E xe c u t i v o E s t a d u a l e
Municipal, do Poder Legislativo Municipal, dos

Usuários, da Companhia
de Saneamento do Paraná
e da Sociedade, que atuará
consultivamente junto à
Entidade Reguladora do
Contrato de Programa e
que exercerá o controle social dos serviços públicos
de água e esgoto”.
O projeto tem tudo para
prolongar os debates por
várias horas, já que os
vereadores da oposição
questionam o fato de o
projeto ser apresentado
neste período de pandemia
quando não se pode ter
aglomeração de pessoas.
Eles querem pressão popular e defendem mais
debates com a sociedade.
A Prefeitura alega que
o assunto está em discussão há um bom tempo e
que o contrato com a Sanepar está desatualizado
e prejudicando o município. “É imperioso que a
presente proposição seja

Vereadores devem debater a fundo o projeto e aprovar o que for de melhor para Umuarama

aprovada por esse Legislativo, permitindo ao Poder
Executivo a celebração do
contrato de programa incluso e consequentemente

uma melhor prestação dos
serviços de saneamento
básico à população e com
maiores garantias de sua
efetividade. Mais do que

isso, é imprescindível que
a deliberação e votação da
presente proposição ocorra após a relativa ao Projeto de Lei nº 108/2019que

pretende instituir o Plano
Municipal de Saneamento
Básico, já que a existência desse plano é requisito
de validade para o contrato objeto da presente”,
relata o decreto.
Além de já ter anunciado
novos investimentos para
ampliar o sistema de coleta
e tratamento de esgotos
na cidade, a Sanepar diz
que precisa da garantia do
contrato para investir também no projeto que prevê a
segunda estação de captação de água potável para
Umuarama, pouco abaixo
do Piava e mais próximo de
Maria Helena.
A sessão deve ocorrer
sem a presença de grande
público, devido à pandemia,
mas os vereadores podem
comparecer, ao contrário
da Câmara dos Deputados
e Senado que estão realizando sessões com os parlamentares em suas casas.

Secretaria de Educação de Umuarama disponibiliza vídeos e cadernos de atividades aos alunos
portuguesa e matemática.
Os alunos que frequentam a Sala de Recursos
Multifuncional, em horário
de contraturno, também
receberão uma apostila
específica além do caderno de atividades, por
componente curricular.
“Para apoiar os alunos
na realização das atividades, a secretaria produziu
vídeos que estarão disponíveis nos canais oficiais
do município (Facebook e

Youtube da Prefeitura de
Umuarama e em grupos de
WhatsApp de cada turma)
com conteúdo educacional
curricular por componente curricular”, informou a
secretária municipal da
Educação, Mauriza Lima
Menegasso.
Os pais ou responsáveis
deverão retirar os cadernos
de atividades na unidade educacional na qual o aluno está
matriculado. A entrega das
apostilas será entre os dias

de vocês, pais e responsáveis, para ajudar os alunos
na realização das atividades. Se tiverem qualquer
dúvida, entrem em contato
com os gestores da unidade
educacional de seu filho.
Vamos juntos, pais e educadores, nos empenharmos
para que neste momento
em que não é possível abrir

as escolas aos alunos, eles
continuem tendo acesso à
Educação”, disse Mauriza.
“Este é o momento de unirmos esforços para minimizar
os prejuízos que a pandemia
tem provocado na vida educacional dos alunos e, reforço,
é necessário o empenho de
todos”, completou a secretária
municipal da Educação.

Senai e governo do Estado
selecionam projetos para
enfrentamento à Covid-19
Por Sistema Fiep

AMP lança projeto de qualificação de servidores
em gestão pública e empreendedoris
As diretorias da AMP
(Associação dos Municípios
do Paraná) e do Sebrae/
PR (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná)
iniciam, em maio, um amplo
programa de treinamento
e de qualificação voltado
aos servidores das 399
prefeituras, câmaras de
vereadores, 19 associações
regionais de municípios do
Estado e integrantes do setor privado: o “Desenvolve
Paraná”.
Com duração de 24 meses, o projeto vai oferecer
cursos, palestras, seminários e encontros sobre gestão pública e empreendedorismo, em todas as regiões
do Estado, para acelerar
o desenvolvimento público
e privado dos municípios.
“Nosso objetivo é oferecer
às prefeituras, câmaras de
vereadores e aos empreendedores do setor privado
soluções de inovação para
a gestão pública para estimular o desenvolvimento
econômico local, gerando
empregos, renda e mais
qualidade de vida para
todos”, explica o presidente
da AMP e prefeito de Pérola, Darlan Scalco.
O convênio que formalizou o “Desenvolve Paraná”

11 e 12 de maio. “Os pais dos
alunos que estudam de manhã
devem buscar o material das
8h às 12h no estabelecimento
onde o filho estuda. Já para
as turmas da tarde, a entrega
do caderno de atividades será
das 13h às 17h, para os pais
ou responsáveis dos alunos”,
explicou a secretária.
“Contamos com o apoio

Por todo o Paraná, estão sendo desenvolvidas novas tecnologias e soluções inovadoras
com foco no enfrentamento
emergencial da Covid-19. Para
apoiar e ampliar o alcance de
projetos criados por empresas
paranaenses para combater a
pandemia, o Sistema Fiep, por
meio do Senai no Paraná, em
parceria com o governo do
Estado e a Fundação Araucária, lançou a chamada pública
SaúdeTech PR. “O Sistema Fiep
possui estrutura adequada,
especialistas capacitados e conhecimento técnico para contribuir na busca por soluções
para esta crise sanitária, e é isso
que colocamos à disposição da
sociedade com este edital”, afirma o presidente da entidade,
Carlos Valter Martins Pedro.
A chamada prevê investimen-

to de R$ 1,4 milhão, que será
utilizado para impulsionar projetos de diagnóstico, prevenção
e contenção do coronavírus. As
empresas selecionadas receberão suporte sem custo dos
Institutos Senai de Tecnologia
e Inovação do Paraná para alavancar as soluções, com acesso
a laboratórios e pesquisadores.
“Buscamos bons projetos que
já estejam em produção, mas
que necessitem de escala e
infraestrutura para atingir um
maior número de pessoas”, explica José Antonio Fares, diretor
regional do Senai no Paraná.
As soluções de enfrentamento à Covid-19 devem atender
às seguintes demandas: testes
diagnósticos rápidos e de custo
competitivo; ventiladores pulmonares portáteis e de baixo
custo; melhoria e aceleração da

produção de equipamentos de
proteção individual (EPIs); tecnologias digitais para operação
remota de exames e monitoramento da disseminação; robôs
colaborativos para auxiliar atividades com pacientes contaminados; Inteligência Artificial
para diagnósticos, imagens e
gestão de saúde; serviços remotos de atendimento e apoio
a pacientes; e soluções inovadoras que minimizem os impactos da pandemia.
Os projetos receberão apoio
por meio dos Institutos de até
R$ 142 mil e precisam ser executados em até quatro meses.
Podem participar da seleção
empresas de qualquer porte
com sede no Paraná. As inscrições devem ser feitas até 3 de
maio pelo site saudetechpr.
com.br.

Presidente da AMP, Darlan destaca a importância dos
cursos

foi assinado em 28 de fevereiro pelo presidente da
AMP e pelos representantes do Sebrae-PR - Luiz Antonio Rolim de Moura (gerente) e Amberson Bezerra
da Silva (coordenador).
Inicialmente, o programa
começaria a ser executado
em todas as regiões do Estado em fevereiro mas, com
o surgimento da pandemia
da Covid-19 e a adoção de
medidas de distanciamento
social, o projeto foi refeito
para evitar problemas à
saúde do público-alvo, sem
prejuízo da qualidade dos
treinamentos e seminários.
Cursos e treinamentos
Como parte do projeto,
serão realizados vários
eventos em todo o Estado,
em datas que estão sendo
definidas. Além da quali-

ficação dos servidores das
prefeituras e associações
regionais, o projeto objetiva
simplificar e desburocratizar processos nas organizações públicas para facilitar a atuação dos micro e
pequenos empreendedores
por meio de estratégias
mais customizadas de desenvolvimento local, respeitando suas peculiaridades.
Nas semanas seguintes,
os prefeitos e prefeitas do
Paraná serão informados
dos próximos passos do
projeto, que está finalizando
todas as peças de comunicação a serem utilizadas na
divulgação do “Desenvolve
Paraná”. Na AMP, seus responsáveis técnicos serão
Suellen Henrichs (gestora),
Lucas Echeverria (supervisor) e João Kaempf.

Foto: Gelson Bampi / Sistema Fiep

Umuarama - A partir
desta segunda-feira, 4, a
Secretaria Municipal de
Educação passará a divulgar vídeos com atividades
para os alunos da Educação
Infantil da rede municipal,
produzidos pelos professores dos vários CMEIs
(centros e educação infantil) e disponibilizados aos
pais ou responsáveis pelas
crianças, neste período
de distanciamento social
provocado pela situação de
emergência em decorrência
do coronavírus. Os vídeos
têm o objetivo de orientar
e sugerir brincadeiras e
interações para os alunos
na faixa de 0 a 5 anos.
Para o Ensino Fundamental (séries iniciais),
no próximo dia 11 serão
iniciadas as atividades não
presenciais. Cada aluno do
1º ao 5º ano receberá um
caderno com atividades referentes aos componentes
curriculares nas disciplinas
de artes, ciências, educação física, ensino religioso,
geografia, história, língua

Empresas paranaenses receberão apoio para acelerar projetos de diagnóstico, combate e tratamento
do novo coronavírus
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Umuarama apresenta queda no volume
de chuvas desde junho de 2019
Umuarama – A falta
de chuvas em Umuarama
e região vem castigando
desde os moradores das cidades, o agricultor, plantas
e animais. Produtores de
leite ressaltam um deficit
hídrico na região desde
2017 e os rios, como o
Paraná, estão apresentam
o volume de água mais
baixo dos últimos anos.
Segundo meteorologistas
do Sistema de Tecnologia e
Monitoramento Ambiental
do Paraná (SIMEPAR),
mesmo com algumas pancadas de chuvas, a seca
vai permanecer até o fim
do outono.
Conforme dados do Simepar, desde junho de 2019
a média mensal de chuvas
em Umuarama vem apresentando sempre abaixo,
com exceção de dezembro.
Em 2020 as chuvas continuam mantém abaixo da
média e a estiagem castigando. “O que significa que
o problema desta estiagem
é o somatório de todo este
período (2019/2020). Não
há no momento sinal de
chuvas representativas,
sendo que dia 5 se espera
alguma chuva na região”,
ressaltou o meteorologista Fernando Mendonça
Mendes .
O meteorologista explica que em 2019 no inverno,

malmente mais seco no
ano. Se não chover pelo
menos perto da média no
inverno, o agravamento
será ainda maior. Pelo
menos até junho não há
indicativo de que as chuvas venham se normalizar
bem, conforme previsões
climáticas de outros órgãos de meteorológica no
Brasil (Cptec/Inmet)”, ressaltou.

Em Umuarama a previsão e para que o tempo comece a esfriar a partir de hoje e pode chegar a mínima de 7ºC no dia 7
de maio e máxima de 24ºC

que já é uma estação com
menos chuvas, os valores
ficaram a baixo da média

Desorganização na
gestão da crise afugenta
investimentos, diz
Erminio Lucci
São Paulo, (AE) - A desorganização na
gestão da crise sanitária no Brasil tem sido um
enorme motivo de preocupação dos investidores
externos, segundo avaliação de Erminio Lucci,
presidente da BGC Liquidez. A empresa, ligada
a uma das maiores corretoras independentes
do mundo, movimenta diariamente cerca de R$
500 milhões no Brasil e é responsável por mais
de 1 milhão de contratos futuros por dia, diz.
Para Lucci, essa desorganização se manifesta
pela falta de entrosamento entre as autoridades
no enfrentamento à crise da pandemia do novo
coronavírus no País. “Essa política fragmentada
é muito ruim. Não temos um centro de comando
unificado”, diz Lucci. A previsão de Lucci é de
uma queda do PIB superior a 5% em 2020 em
linha com a projeção do Banco Mundial.
Com a pandemia acelerando no Brasil, o que
levou o presidente americano, Donald Trump, a
comentar que pode suspender os voos do Brasil
para os Estados Unidos, os investidores estrangeiros, e os locais, estão apostando muito mais
na recuperação do mercado norte-americano
do que no brasileiro. “Há um receio de se tomar
risco no Brasil, nem o investidor local nem o
estrangeiro estão com apetite”, afirma.
O pacote de socorro de R$ 120 bilhões aos
Estados e municípios na crise sanitária e os
acenos do presidente Jair Bolsonaro ao ministro
da Economia, Paulo Guedes, trouxeram alguma
calmaria ao mercado, avalia ele, que acha as
medidas ainda insuficientes. “O reempoderamento do ministro Paulo Guedes acalmou
temporariamente, mas o risco dos ativos no
País continua muito alto. Quando o (ex-ministro
Sergio) Moro saiu do governo, chegamos a um
patamar perigoso”, diz Lucci.

e o verão, quando chove
mais, também apresentou
problemas de chuva abai-

xo do é esperado para o
período.
“Entramos no outono

e continua neste ritmo e
agora vamos novamente
para o período que é nor-

Frio e Seca
Na previsão do site do
Simepar, para hoje é esperado um resfriamento um
pouco mais significativo
nas áreas central, sul e
leste do Paraná. Da Região
Metropolitana de Curitiba
(RMC) ao Litoral permanece com muita nebulosidade
por causa da incursão
de ar úmido, do oceano
para o continente. Tempo
estável nas demais regiões
paranaenses, com predomínio de sol na maioria das
cidades.
Em Umuarama a previsão e para que o tempo
comece a esfriar a partir
de hoje, podendo chegar a
mínima de 7ºC no dia 7 de
maio e máxima de 24ºC.
Existe uma previsão de
chuva para terça-feira dia
5, mas conforme o Simepar,
não há previsão de grandes
precipitações para região.

Quarentena poderá aumentar consumo residencial de água e energia
O isolamento social,
adotado como medida
para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19), tende
a aumentar o consumo
residencial de água e de
energia elétrica. Apesar
de, até o momento, não
haver números oficiais
em âmbito nacional sobre
o impacto da doença nas
contas pagas por esses
serviços, especialistas
consultados pela Agência Brasil estimam que,
dependendo do comportamento dos consumidores,
o valor a ser pago poderá
aumentar, em média, entre 10% e 20%.
A expectativa é de que,
diante da nova situação,
haja também uma mudança nos hábitos dos
consumidores residenciais, na direção de um
consumo mais racional,
consciente e econômico
dos recursos naturais, o
que possibilita, inclusive,
a redução dos valores a
serem pagos por esses
serviços.
“Acreditamos que esse
momento será de grande
aprendizado para quando
tudo passar e que uma
nova consciência de consumo e de comportamento
permanecerá. Estaremos
sempre muito mais atentos a novas possibilidades
de hábitos e mais conscientes quanto ao uso
racional e econômico dos
recursos naturais”, disse
Octávio Brasil, da CAS
Tecnologia, empresa que

O isolamento social, adotado como medida para conter
a disseminação do novo coronavírus (covid-19), tende a aumentar o consumo residencial de água e de energia elétrica

atua no desenvolvimento
de soluções para redes de
água e energia.
Mudança no
padrão de consumo
Segundo Octávio Brasil, diante das mudanças de rotina causadas
pela covid-19, houve uma
mudança no padrão de
consumo, com forte redução de demanda no
comércio e na indústria
e crescimento do setor
residencial.
“Normalmente nem
todas as pessoas têm
uma boa percepção de seu
consumo de energia, água
e gás. Elas sabem quanto
pagam, mas raramente
conhecem o motivo e como
fazer para economizar.
Nesse momento, com muita gente trabalhando em
casa, surpresas podem
ocorrer, pois é natural
que o consumo seja alterado por causa do maior
tempo de permanência

nas residências”, disse.
O especialista no entanto pondera que tudo
depende do comportamento de cada consumidor. “Alguns, com preocupações financeiras devido
a uma possível redução
de renda, podem estar
mais atentos a todos os
tipos de gastos. Outros,
trabalhando em regime
de home office, além da
permanência de toda a
família em casa, podem
ter alterações entre 10%
e 20% nessas contas. Mas,
isso também depende do
tamanho da família e da
quantidade de pessoas
que residem no mesmo
local”.
Tarifa Branca
Octávio Brasil sugere,
no caso da conta de energia, medidas que vão além
do uso consciente, para
evitar o desperdício. “É
possível, ao consumidor,
avaliar se é vantagem

aderir à Tarifa Branca,
pois o custo da energia é
mais barato nos horários
fora de ponta”, referindose a essa modalidade vantajosa para aqueles que
possam deslocar parte
considerável do seu consumo de energia nesses
períodos.
“Com a adoção [da
Tarifa Branca], é possível
ter uma economia na conta de energia de até 17%”,
acrescenta.
Criada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Tarifa
Branca começou a vigorar
em janeiro de 2020 para
todos consumidores de
baixa tensão (em geral,
residências e pequenos
comércios).
Nela, o valor da tarifa
de energia varia de acordo com o horário do seu
consumo. Nos dias úteis,
o preço pago pela energia
é dividido em três faixas
horárias de consumo. No
horário de ponta (17h30
às 20h30), a tarifa fica
mais cara que a tarifa
convencional. Na faixa
intermediária (16h30 às
17h30, retornando das
20h30 às 21h30), o custo
também é maior.
Já no horário fora
de ponta (das 21h30 às
16h30 do dia seguinte), a
tarifa para o consumidor
é mais barata se comparada à cobrada no modelo
tradicional. Sábados, domingos e feriados contam
como tarifa fora de ponta
nas 24 horas do dia.
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Comércio começa a semana sem
saber por quanto tempo vai funcionar

Umuarama – Comerciantes e colaboradores do
comércio começam a semana sem saber por quanto
tempo vão poder continuar
funcionando normalmente.
Na noite de quinta-feira
(30) o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar
favorável a Defensoria
Pública onde determina
a suspensão do Decreto
Municipal 82/2020 (que
regulamentou a abertura)
e a obrigatoriedade de se
seguir o que consta no Decreto Estadual 4.317/2020,
que estabelece de forma
nominal quais são as atividades econômicas que
podem continuar de portas
abertas.
NOTIFICAÇÃO
O Município de Umuarama ainda não foi notificado oficialmente sobre a
decisão, o que permitiu no
sábado (2) o funcionamento normal nas lojas. Essa
ciência deve ocorrer entre
segunda-feira (4) e terçafeira (5) e a partir desse
momento, a decisão do
Tribunal de Justiça passa
a ter eficácia total.
SINDILOJISTA
Segundo o advogado do
Sindicato dos Lojistas de
Umuarama (Sindilojista)
Hasan Azara, é esperado
que o Município recorra da
decisão judicial para que
Umuarama possa continuar o atendimento.
“O Sindilojista entende
que a Justiça não é competente para decidir sobre a
abertura ou não do comércio.
Essa atribuição é do Muni-

Nas redes sociais os
umuaramenses estão
creditando a decisão à
algumas pessoas, que
não respeitam as medidas protetivas contra o
coronavírus, estipuladas
pelos decretos municipal
e estadual.
COVID19
Na manhã deste sábado
(2) a Secretaria Municipal
de Saúde confirmou mais
um caso positivo para o Covid19. Com isso, sobe para
sete casos confirmados,
com um óbito, ocorrido no
início da semana passada.
Segundo último boletim
divulgado, a cidade tem 96
casos suspeitos em acompanhamento.

O comércio começa a semana com indefinição de até quando pode continuar de portas abertas

cípio, de acordo com a sua
realidade. O STF (Supremo
Tribunal Federal) estabeleceu isso recentemente”,
explicou Azara.
FISCALIZAÇÃO
Segundo o presidente
do Sindilojista José Strassi, tem que haver uma fiscalização mais efetiva por
parte da Municipalidade
para que as medidas de
restrição, distanciamento
social e higiene sejam adotadas por todos. “A maior
parte do comércio está
respeitando a risca os decretos. O mau comerciante,
que não estiver, este sim
deve ser advertido e puni-

do. Não todo o comércio”,
afirmou.
NOTA
Em Nota, a Prefeitura de
Umuarama, informou ainda na sexta-feira (1º) pela
manhã que “aguardará ser
formalmente intimada para
se manifestar e declarar as
medidas que adotará”.
A decisão da administração municipal deve dar
algum tempo para o setor
jurídico estudar a Ação
Civil Pública.
TEMOR
Há uma semana da data
de maior lucratividade
para o comércio, o Dia das

Mães, o possível fechamento das lojas de Umuarama,
pela segunda vez, está

O presidente do Sindilojista, José Strassi e o assessor jurídico, Hasan Azara, no Ilustrado,
na manhã deste sábado

Fila gigantesca na Caixa Econômica
de Umuarama revolta umuaramenses
Umuarama - As agências da Caixa Econôm i c a Fe d e r a l a b r i r a m
no sábado (2), das 8h
às 14h, exclusivamente
para tirar dúvidas de
beneficiários do auxílio
e m e rg e n c i a l n a s c i d o s
de janeiro a outubro e
fazer os pagamentos. Em
Umuarama, o que se viu
foi uma enorme fila que
chegou a tomar conta de
quase todo o quarterão
da agência.
A aglomeração de pessoas, causou revolta de
muitos umuaramenses.
Algumas pessoas indignadas realizaram várias
postagens nas redes sociais, questionando as
autoridades em relação
as determinações dos
decretos municipal e estadual, os quais norteiam
a comunidade para a
prevenção contra o coro-

levando temor para os trabalhadores e empresários
do setor.

SERVIÇO
Ação Civil Pública nº
0004328-20.2020.8.16.0173,
promovida pelas Defensorias Públicas da União e do
Estado contra o Município
de Umuarama, visando ao
fechamento do comércio
na cidade.

Umuarama registra sétimo
caso de coronavírus

As agências da Caixa Econômica Federal abriram no sábado (2), das 8h às 14h, levando
muita gente a agência de Umuarama

navírus.
Além do medo, o questionamento da comunida-

de de Umuarama se deve
a decisão de Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ

Em Umuarama, o que se viu foi uma enorme fila que chegou a tomar conta de quase todo
o quarterão da agência

-PR) em fechar o comércio de Umuarama. Para
alguns umuaramenses,
a situação das pessoas
aglomerarem na agência bancária prejudica
inda mais a situação de
imprimir uma nova quarentena em Umuarama,
o que seria prejudicial
para o comércio local e
trabalhadores, principalmente para as pequenas
empresas.
Na quinta-feira (30) o
jornal Umuarama Ilustrado tentou contato com o
gerente da agência local,
porém não obteve retorno. Nas filas, hoje, funcionários da Caixa Econômica Federal, dotados
de máscaras e proteção
facial, além de seguranças, tentavam organizar
a multidão.

Umuarama - O boletim diário sobre coronavírus em
Umuarama, deste sábado, 2, da Secretaria Municipal de
Saúde, traz mais um caso de Covid-19 confirmado em
Umuarama.
A sétima pessoa a testar positivo para o novo coronavírus é uma mulher de 78 anos. Ela apresentou sintomas
gripais e foi atendida nesta semana, em uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) da cidade. A mulher foi encaminhada para o hospital de referência (Uopeccan), onde
permanece internada.
A paciente está internada na enfermaria, apresenta
nível normal de consciência e o estado dela é considerado
estável.
FONTE DE CONTÁGIO
Conforme nota da Prefeitura de Umuarama, não foi
possível identificar a fonte do contágio com base nas
informações prestadas pela família. Todas as pessoas que
tiveram contato com a paciente foram orientados e estão
em quarentena, monitorados pela Secretaria de Saúde.
CASOS COVID-19
Conforme o último boletim, dos sete casos positivos
para Covid-19 três estão recuperados, dois seguem em
isolamento domiciliar e uma pessoa está internada em
enfermaria. Uma paciente morreu nesta semana. Existe
ainda 96 casos suspeitos em acompanhamento, e destes
apenas uma pessoa está internada em enfermaria; 215 suspeitas já foram descartadas, totalizando 318 notificações.
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Construção do Restaurante Popular
deve ﬁcar pronta até outubro próximo
Umuarama - Com o investimento de quase R$
4 milhões, o Restaurante
Popular vai ser uma ferramenta de apoio para o
município ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade
e trabalhadores da área
industrial de Umuarama.
A obra segue em ritmo
acelerado na Avenida Júlio
Cesar Jarros, Parque Danielle, ao lado do Banco de
Alimentos e é resultado de
parceria entre a Prefeitura
e o governo do Estado,
por meio da Secretaria de
Estado da Agricultura e
Abastecimento (Seab).
O diretor de Obras da
Prefeitura, Nélio Guazzelli,
lembra que o investimento
será de R$ 2,6 milhões
apenas na construção,
que soma 1.494,62 m². “No
total, serão investidos R$
3,9 milhões, sendo R$ 3,5
milhões do Estado e R$
421 mil em contrapartida

Construção da obra avança em Umuarama

do município. A execução
da parte civil tem prazo de
entrega em outubro próximo e, ao que tudo indica, a
obra segue o cronograma”,
apontou.
O projeto todo com-

preende a construção de
cozinha industrial, administração e refeitório, além
de banheiros, depósitos
e demais instalações. O
convênio inclui a aquisição de equipamentos e

materiais permanentes e
de consumo, para produzir
e comercializar refeições
de boa qualidade a preços
acessíveis, fortalecendo a
rede de proteção nutricional do município.

Polícia Militar intensifica ações
de patrulhamento para inibir crimes
Umuarama – A Polícia Militar intensificou as
ações de patrulhamento
ostensivo para inibir crimes e também para evitar
aglomerações de pessoas
em Umuarama dentro do
âmbito da Operação Ostensividade II, desencadeada
em todo o estado no último
dia 29.

novo coronavírus;
A segunda é propiciar
à comunidade maior sensação de segurança, por
meio de ações voltadas à
fiscalização de veículos e
pessoas em condições de
fundada suspeita, fortalecendo a ação de presença
real da Polícia Militar do
Paraná.

PLANEJAMENTO
Segundo o aspirante PM
Hélio Carvalho, foi feito um
estudo criminal por parte
do Setor de Planejamento
do 25º BPM para determinar os locais escolhidos
para intensificação do policiamento. “Além dos locais
com maior concentração de
pessoas, são lugares onde
houve alguma incidência
criminal anterior, onde
serão alocadas as viaturas
nos horários específicos
nos quais se notou que
há atuação criminosa”,
afirmou.
“Com essa medida, es-

BLITZ
Em Umuarama a intensificação do policiamento se
dará através de Operações
de Trânsito (popularmente
conhecidas como “blitz”),
patrulhamento ostensivo e
alocação de viaturas com os
policiais desembarcados em
pontos específicos da cidade.
O patrulhamento rotineiro em todos os bairros
da cidade e o atendimento
de ocorrências policiais recebidas via telefone 190 ou
pelo aplicativo “APP 190”
continuarão normalmente
durante a vigência da Operação Ostensividade II.

Em Umuarama a intensificação do policiamento se dará através de Operações de Trânsito (Foto divulgação Polícia Militar)

pera-se que a presença
do militar fardado e bem
postado, com viatura caracterizada e sinais luminosos
(“Giroflex”) indicativos de
Polícia Militar, inibam a
ação delituosa e haja queda
nos índices criminais na
cidade de Umuarama”,
complementou o militar.

OBJETIVOS
Segundo o Oficial, a operação tem dois objetivos:
o primeiro é intensificar o
policiamento ostensivo em
locais de maior circulação
de público, orientando a
população para que evitem
aglomerações, a fim de
combater a propagação do

Cresce a venda de remédio sem eficácia comprovada
Brasília (AE) - A pandemia
de covid-19 disparou a venda
de medicamentos sem eficácia
comprovada, com aumentos de
até 180% em alguns produtos.
Entre eles estão remédios à
base de hidroxicloroquina,
substância propagandeada
pelo presidente Jair Bolsonaro
mesmo sem estudos sólidos e
com efeitos colaterais perigosos, como parada cardíaca.

CFF
A constatação está em
pesquisa encomendada pelo
Conselho Federal de Farmácia (CFF) e obtida pelo Estado. O estudo comparou a
quantidade de comprimidos e
cápsulas comercializados nas
farmácias do País no primeiro
trimestre de 2019 com a do
mesmo período deste ano. As
seis substâncias pesquisadas
foram aquelas que, de alguma
forma, apareceram em debates
públicos.
SEM EFICÁCIA
Entre janeiro e março de
2019 foram vendidas 231.546
unidades de medicamentos
com hidroxicloroquina, ante
388.829 no mesmo período deste ano, um aumento de 67,93%.
A maneira como Bolsonaro se
referia ao remédio pode ter
afetado as vendas, avaliou o
farmacêutico Gerson Antônio

Pianetti, doutor em Controle de
Qualidade de Medicamentos.
“Está tendo certa corrida
inesperada e estamos tentando
fazer com que o farmacêutico
seja o elemento que não deixe
isso acontecer. Mas realmente
o aumento do consumo de
medicamentos se deu a partir
de inúmeras falas de pessoas
com confiabilidade na população, como alguns médicos,
empresários e, principalmente,
o presidente.”

G-20
Em uma reunião com líderes do G-20, em março, o
presidente chegou a apresentar uma caixa de Reuquinol,
medicamento que tem sulfato
de hidroxicloroquina em sua
fórmula. A substância, primeiramente, foi autorizada para
pacientes com covid-19 internados em estado moderado e
grave. Mais tarde, o Conselho
Federal de Medicina liberou
a prescrição para pacientes
com sintomas leves, mas com
a ressalva de que essa decisão
“não seguiu a ciência”, e foi
tomada apenas para encerrar
a polarização criada em torno
do medicamento.
ANVISA
Só em 20 de março a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) decidiu que

remédios com hidroxicloroquina só poderiam ser vendidos
mediante receita especial. Mas
profissionais do ramo admitem
que é possível ter acesso a
esse remédio sem prescrição
em farmácias com menos
estrutura ou na ausência de
farmacêuticos.

OUTROS
Segundo o estudo do CFF,
o maior aumento em vendas
foi registrado pelo ácido ascórbico, a vitamina C. Durante a pandemia, circularam
informações sem respaldo
científico sobre a capacidade
de a substância prevenir o
contágio pelo novo coronavírus. O total de comprimidos e
cápsulas vendidos saltou de
9.327.016 para 26.116.340 de
um trimestre a outro, crescimento de 180,01%.
Também foi identificado
aumento de demanda por
remédios com o colecalciferol
como princípio ativo, a chamada vitamina D. Esse elemento
também apareceu nas redes
sociais como alternativa de
prevenção, da mesma forma
sem respaldo científico. O
aumento nas vendas da substância foi de 35,56%.
O único remédio que teve
a venda arrefecida no período
foi o ibuprofeno, com queda
de 2,63%. O medicamento

esteve no centro de um debate
mundial sobre seu resultado
contra o novo coronavírus.
No início, um diretor da Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomendou que esse
anti-inflamatório não fosse
usado em casos de covid-19 por
suspeitas de agravar a doença. Dois dias depois, a OMS
informou oficialmente não
haver restrições. Entidades
médicas brasileiras, porém,
mantiveram as ressalvas ao
medicamento.

CAMPANHA
Uma das conclusões do
estudo encomendado pelo
Conselho Federal de Farmácia
é a de que a crise sanitária
expôs a influência do medo da
população e o hábito da automedicação. Farmacêuticos
alertam que todos os remédios
oferecem riscos, mesmo os que
independem de prescrição.
“A nossa recomendação
é de que os farmacêuticos
continuem observando as
recomendações da Anvisa e
as boas práticas farmacêuticas
para realizar as dispensações desses medicamentos, e
orientem os usuários, pois a
desinformação é um inimigo
tão poderoso quanto o novo
coronavírus”, afirmou o presidente do CFF, Walter da Silva
Jorge João.

“Com esta obra ampliaremos o atendimento
aos segmentos mais vulneráveis, alinhados às
diretrizes do Programa
Paranaense de Apoio aos
Restaurantes Populares.
Levaremos comida de qualidade com baixo custo a
desempregados, estudantes, idosos e aposentados,
coletores de recicláveis,
vendedores ambulantes,
moradores de rua e trabalhadores de vários segmentos, entre outros públicos”,
explicou o prefeito Celso
Pozzobom.
A estimativa inicial é de
oferecer 1 mil refeições por
dia, número que pode ser
ampliado conforme a demanda e as parcerias. “O
objetivo é ofertar refeições
saudáveis a um preço acessível, justo, contribuindo
para reduzir os números
da insegurança alimentar
e risco nutricional, tudo
isso com cardápio prepara-

do e acompanhado por nutricionistas”, acrescentou.
A administração pretende estabelecer parcerias junto a empresas com
grande número de empregados no parque industrial,
para servir alimentação no
local de trabalho, dando
mais tempo aos trabalhadores e reduzindo custos.
“O Restaurante Popular
se somará às estratégias
que o município já oferece
para combater a fome e
melhorar a qualidade da
alimentação distribuída à
população. Temos o Banco
de Alimentos, o programa
Lixo que Vale, Compra
Direta, o Sacolão do Produtor, distribuição de cestas
básicas na Assistência Social e cestas verdes, além
do repasse de alimentos
a diversas entidades que
atendem famílias necessitadas e servem refeições
prontas gratuitamente”,
completou Pozzobom.

PM recupera carro tomado
em assalto no Belo Monte

Umuarama – A Polícia
Militar recuperou na manhã
deste sábado um VW Gol
tomado em assalto na noite
desta sexta-feira (1º) no Belo
Monte, em Umuarama. O veículo estava abandonado em
um bairro vizinho, o Império
do Sol. O carro foi levado
para a delegacia da Polícia
Civil e posteriormente deve

ser devolvido ao proprietário.
Segundo a PM, o carro foi
roubado quando as vítimas
chegavam em casa, na rua
Maria Thereza Rezende. O
casal foi rendido por três
homens armados, obrigaram
as vítimas a deitarem no chão
e fugiram levando televisores,
celulares, brinquedos e o
veículo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 110/2020
Altera o §1º do artigo 1º do Decreto Municipal nº 063, de 19 de março de 2020, para o fim de sanar erro material
naquele contido.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que houve erro material na redação do §1º do artigo 1º do Decreto Municipal nº 063, de 19 de março de 2020, consistente na omissão, por mero equívoco de digitação, da palavra “direta” após o termo “administração”;
CONSIDERANDO que, apesar de tal erro, a ratio da norma se mostrou preservada pelo disposto no caput do mesmo
artigo, com o qual aliás o parágrafo em questão deveria se compatibilizar;
CONSIDERANDO que a verdadeira razão do decreto ora corrigido foi alcançar toda Administração Pública Municipal
de Umuarama, Direta e Indireta, independentemente do Poder da Federação, como já deixa claro o caput do mesmo
artigo 1º;
CONSIDERANDO o dever de transparência, congruência e publicidade das autoridades ao expedirem os atos normativos que lhe competem;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o §1º do artigo 1º do Decreto Municipal nº 063, de 19 de março de 2020, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................
..................................
§1º Caberá a cada Secretário Municipal e dirigente do ente da administração direta e indireta estabelecer e adotar
outras medidas a serem observadas dentro de sua repartição que, de forma justificada e razoável, compatibilizem, ao
máximo, a continuidade do serviço público e a prevenção ao Coronavírus (COVID-19).
...................................” (NR)
Art. 2º A correção efetivada por este decreto não afasta a aplicabilidade do parágrafo retificado desde sua anterior
publicação e nos termos em que ora corrigido.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de março de 2020.
PAÇO MUNICIPAL, aos 02 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 111/2020
Altera o artigo 8º do Decreto Municipal nº 098, de 22 de abril de 2020, para o fim de sanar erro material naquele
contido.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que houve erro material, por mero equívoco de digitação, na redação do o artigo 8º do Decreto
Municipal nº 098, de 22 de abril de 2020, consistente na colocação do número IV no lugar do número V;
CONSIDERANDO que, apesar de tal erro, a ratio da norma se mostrou preservada pelo disposto após o numeral
incorreto;
CONSIDERANDO que a verdadeira razão do decreto ora corrigido foi manter tanto a norma contida no inciso IV, incluído pelo artigo 16, do Decreto Municipal nº 087, de 8 de abril de 2020, e a incluída pelo artigo ora corrigido;
CONSIDERANDO o dever de transparência, congruência e publicidade das autoridades ao expedirem os atos normativos que lhe competem;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o artigo 8º do Decreto Municipal nº 098, de 22 de abril de 2020, que passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 8º Fica acrescentado o inciso V ao artigo 16 do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, com a seguinte
redação:
‘Art. 16 .................................
..................................
V – “Fazer uso da etiqueta respiratória nos locais onde a não utilização da máscara seja permitida, que consiste na
conduta de proteger o nariz e a boca com um lenço descartável, de pano ou com o antebraço ao tossir ou espirrar.’
(NR)” (NR)
Art. 2º A correção efetivada por este decreto não afasta a aplicabilidade do inciso retificado desde sua anterior publicação e nos termos em que ora corrigido.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de abril de 2020.
PAÇO MUNICIPAL, aos 02 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas
Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente
notificação.
Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115 , §3° inciso II da lei acima
informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola.
Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pela limpeza de cada
lote.
Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o
criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido
efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la.
Pérola, em 30 de abril de 2020.
OI S.A
RUA OLAVO BILAC, Nº 1290
BAIRRO: CENTRO
INSC: 163900
GENIVALDO MARKO LINO
RUA NEY BRAGA, Nº 297
BAIRRO: CENTRO
INSC: 91900
CLAUDEMIR GIMENEZ
RUA WALDEMAR PEDRO DO CARMO, Nº 4058
BAIRRO: JARDIM UNIÃO 1
INSC: 450060
ROBENSON JOSE BAU E OUTRA
RUA ARLINDO PERTOLIANO DOS SANTOS, Nº 263
BAIRRO: RESIDENCIAL SAN DIEGO
INSC: 471400
ROBENSON JOSE BAU GOMES E OUTRA
RUA ARLINDO PERTOLIANO DOS SANTOS, Nº 253
BAIRRO: RESIDENCIAL SAN DIEGO
INSC: 471500

DEOMAR DOS ANJOS SANTOS
RUA RIACHUELO, Nº 759
BAIRRO: CENTRO
INSC:12700
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
BAIRRO: CENTRO
INSC: 229600
NAZARENA DUARTE DE SOUZA CARDOSO
RUA GUARITA, Nº 143
BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE
INSC: 378100
ROBENSON JOSE BAU E OUTRA
RUA ARLINDO PERTOLIANO DOS SANTOS, Nº 243
BAIRRO: RESIDENCIAL SAN DIEGO
INSC: 471600

CESAR LUIZ ESPANHOL
RUA BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 283
BAIRRO: JARDIM SAN DIEGO
INSC:472800
MARILDA RAMOS LUZ
RUA NEY BRAGA, Nº 241
BAIRRO: CENTRO
INSC: 92350
CORREA E FAVARÃO IMÓVEIS LTDA
RUA GUARITA, Nº 155
BAIRRO: PARQUE DO BOSQUE
INSC: 378000
RAQUEL PASTRELLO HIRATA
RUA ARLINDO PERTOLIANO DOS SANTOS, Nº 294
BAIRRO: RESIDENCIAL SAN DIEGO
INSC: 471800

Variedades
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E a vida
segue

A notícia que se tem é que
Reynaldo Gianecchini está
trabalhando na preparação
da peça “Brilho Eterno de
Uma Mente Sem Lembranças”, na qual ele contracenará com Letícia Spiller.
Os dois atores e sua equipe
têm feito reuniões online e
alinhando os detalhes da
produção que ainda não teve
data definida. Vale dizer que
o último trabalho de Giane
nas novelas foi em “A Dona
do Pedaço”, na qual fez o Régis e o ator também aparecerá na continuação da série “Verdades Secretas”,
cujas gravações estão suspensas.

Reprise culinário

A partir de amanhã, às
22h45, a Band volta a apresentar a primeira temporada de “MasterChef Profissionais”. A apresentadora Ana Paula Padrão e os
jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella retornam para matar
a saudade dos fãs do “talent
show” em tempo de isolamento social. O público
poderá acompanhar novamente o desempenho de
14 chefs profissionais que
marcaram a história do
programa, como a campeã
Dayse Paparoto. Os competidores têm perfis diferentes, mas a experiência em
restaurantes ou projetos
gastronômicos é comum a
todos eles.

A reação dos amigos do ex-casal

Conforme Luisa Sonza explicou, o fim do casamento
com Whindersson Nunes foi de comum acordo, mas alguns
amigos do ex-casal, entre eles Alok, Sabrina Sato, Ticiane Pinheiro, Bruno Gagliasso e Gio Ewbank lamentaram
muito o ocorrido, manifestando-se nas redes sociais e
oferecendo apoio a ambos.

Na casa dos pais

Ainda sobre Luisa Sonza, ela voltou para a casa
dos seus pais que fica no
Sul, após anunciar o fim do
casamento com Whindersson Nunes. E a vida segue.

A mesma opinião

Falando ainda de tempo
e rejuvenescimento, Claudia Abreu que neste ano
completará 50 anos também
diz que não se importa com
a passagem do tempo e que
se sente mais bonita agora
do que quando tinha 20. E
mais, para a atriz a única
coisa que importa é ser
feliz. Mais nada.

Paizão

Vladimir Brichta é um
pai muito presente na vida
dos filhos. O ator é pai de
Agnes, de casamento anterior, e de Vicente, fruto
do casamento com Adriana
Esteves. E tem também o
Felipe, fruto do relacionamento de Adriana com Marco Ricca. Eles moram todos
juntos e em total harmonia.
Lembrando que a família
está obedecendo direitinho
a regra do distanciamento
social.

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv. na Av. Flórida
nº4505. Lote nº07, da quadra
nº39, zona I. Área const. de 189,50m², e
área total de 490m². Corretor Otávio
SEMI MOBILIADA - Resid.
em alv c/ área const. de
aprox. 225 m², 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, coz., área de
serviços, dispensa, garagem. Rua Lions
5896, Jd. Lisboa. Corretor Caetano.

Residência
vendas

R$ 850.000,00

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

Residência
vendas

R$ 680.000,00

Resid. em alv. ,Rua Irmã Thais
nº 4381 (Atrás da Catedral).
Terreno com área total de 525 m² (15x35m),
sendo 220m² de área construída. Suíte, 03
quartos (sendo 01 c/ closet e mobiliado), bwc
social, jardim de inverno, sala com domos,
coz. americana planejada c/ churrasqueira
(aberta). Fundos: lav. c/ área de estendal,
cozinha planejada e mobiliada, edícula
planejada, bwc, disp., canil, duas piscinas
(sendo uma com hidromassagem), portão
eletrônico e cerca elétrica.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

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

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Mais uma semana de trabalho começa
e você não pode se desanimar com
desavenças de chefes ou subordinados. Seja franco, converse e chegue
a um acordo de paz.

Sua atenção estará mais voltada
para a família e as responsabilidades
domésticas. É um bom momento para
cuidar da casa e das obrigações junto
a seus pais e familiares.

Período importante. Você mostrará
grande capacidade de atuação e perseverança para as coisas que lhe interessam. Mas não deixe de agir com
gentileza e senso de oportunidade.

Cuidado para não arriscar o seu
rico dinheirinho em investimentos
duvidosos. No trabalho o período será
movimentado e produtivo. Mostre sua
capacidade e não se deixe influenciar.

Fase positiva para expansão profissional e material. Alguém em particular
poderá ajudá-lo em seu crescimento
no trabalho, o que ajudará na realização de projetos futuros.

Cuidado para não gastar demais! Em
época de pandemia o melhor é poupar
o quanto mais puder. Se for preciso
deixe o cartão de crédito de lado para
não comprar besteiras.

O momento é de grande agitação no
trabalho e de muitas oportunidades
para ganhar dinheiro. Uma soma
importante poderá chegar as suas
mãos para ser utilizada ou aplicada.

A relação com empregados ou subordinados deve ser repensada. Procure
ser um pouco mais autoritário no
ambiente de trabalho. Não confunda
gentileza com intimidade.

Você está vivendo um grande impulso
e entusiasmo para agir a favor de suas
motivações e interesses pessoais. É o
momento de livrar-se da insegurança,
agindo com mais força.

O amor está no ar e você, mais disposto a compartilhar sua vida com o
parceiro e estará repleto de alegria e
entusiasmo. Que tal formalizar aquele
compromisso?

As relações de trabalho vão perturbar
seu ritmo de vida, provocando certa
desorganização. Mesmo assim, é
o momento certo para concluir as
tarefas que estão sob a sua responsabilidade.

Ótimo dia para o romance e a criatividade artística, assim como para as
atividades ligadas à cultura. Você estará mais expansivo e confiante para
expressar seus sentimentos.

Residência
vendas

R$ 240.000,00

Residência
vendas

R$ 180.000,00

Resid. em alv. nº 233, no
Cond. Pq. das Grevilhas,
c/ aprox. 339,60m² de área total e
aprox.. 106m² de área de const.,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.
Resid. em alv. Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Pq.
Bandeirantes. Área de total de 252m²
e área const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa. Corretor Otávio.

Residência
vendas

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

Residência
vendas

R$ 380.000,00

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

Residência
vendas

R$ 270.000,00

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

R$ 700.000,00

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

sobrados:
vendas

R$ 420.000,00

Sobrado em construção,
Lote 1-B - Quadra 13, Jd.
Colorado, com 01 suíte com sacada,
01 quarto com sacada, 01 quarto
simples, sala, cozinha, 02 B.W.C social
e garagem coberta.

apartamentos:
vendas Ed.

Resid. em alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem. Corretor Caetano.

R$ 175.000,00

R$ 1.300.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

Pedra Branca, apto
603, área total de 165m²,
e área útil de 111m², suíte, 02 qtos,
sala, coz., bwc, área de serviços e
garagem, (obs: Apto. de frente p/
a Rua Jose H. Ramos). Corretor
Otávio.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

Liberty - Apto 1103,
11º Andar: suíte, quarto,
bwc, coz., área de serviços e 02
garagem. Rua Dr. Rui F. de Carvalho
4140. Corretor Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

Burle Marx - apto.
1003, 01 suíte, 02
quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona
III. Corretor: Caetano.
Liberty - Apt 403,
contendo 01 suíte, 01
quarto, sala, cozinha planejada, bwc,
porcelanato na cozinha e madeira
nos quartos, 01 vaga de garagem.
Corretor: Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

Green Park - Apto. 33,
Bloco A, área total aprox.
110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390. Correto
Caetano

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

Taquaritinga - Apt 24, 2º
andar, contendo 02 quartos,
sala (com sacada), cozinha, bwc, área de
serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
vendas

R$ 1.300.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terreno na Rua Abraão
Viotto Jardim Vila Romana,
(Próx ao Supermercado Cidade Canção
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 400.000,00 -

Terreno - no Parque Res.
Interlagos, com área total
aprox. de 508.25m² (20,33 x 25m²),
Lote 01, quadra 11, terreno de esquina,
em frente ao Cond. Europark. Corretor
Caetano.

Terrenos:
vendas

R$ 280.000,00

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

Residência:
R$ 1.300,00
LOCaÇÕes Residência
em
alvenaria

localizada na Rua Curitiba
N°4609 com 245m² de terreno e 125m² de
construção. Sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço com
churrasqueira.

Residência:
R$ 800,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria

com
aproximadamente
80m² de construção, situada à Rua
Bararuba, nº 3385, no Jardim Tropical,
contendo 03 quartos, sala, cozinha, B.W.C.
social, área de serviço e garagem.

Residência:
LOCaÇÕes Rua

R$ 650,00

Florianópolis, 4639,
Zona V – Contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem.

sobrados:
LOCaÇÕes Piso

R$ 1200,00

sup.: 03 suítes. Piso
térreo: sala, coz., copa, bwc
e área de serviços, Rua Manoel Lopes
dos Santos, Jd. Itália. Corretor Caetano. +
Seguro

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

nº 602, com área total
de aprox. 184m² e área
privativa de 133m², sendo 02 suítes, sala
de estar/jantar, sala de TV, cozinha, área de
serviço, área gourmet com churrasqueira,
01 lavabo e 02 vagas de garagem.
*MÓVEIS PLANEJADOS EM TODOS OS
CÔMODOS*

apartamentos:
R$ 850,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

Santa
Catarina, 3585 - Ed. Villagio
di Roma, Apto 701, sendo: 01 Suíte, 02
quartos, sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com salão
de festa, piscina, playground e quadra de
esportes. + Cond.

apartamentos:
R$ 650,00
LOCaÇÕes Localizado na Av Londrina,

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 1.200,00

Solar das Palmeiras
II - Apto 802, área total de
126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m²,
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área
de serviços, sendo todos os quartos, sala e
corredor em piso laminado, e BWC, coz. e
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas
de garagem

apartamentos:
R$ 1.150,00
LOCaÇÕes Ed. Dutra Apto. 02. Localizado

na Rua Goias, 3849–
Contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
copa, bwc, área de serviço e garagem.

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes Localizado na rua

Piúna,
3845 - Edificio Itapema –
Apto 03 - Localizado na Rua Piuna No
3845 Zona I – Contendo 01 Suíte 02
Quartos, Sala, Cozinha, B.W.C, Lavanderia
e garagem com 1 vaga. + Cond.

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

na Rua Leonildo
Stecca, 102, Ed. Lake Park,
Apto 32 Bloco D – Sendo: 03 quartos, sala,
coz., bwc social, área de serviços e 01 vaga
de garagem. Cond. c/ salão de festa, piscina,
playground e quadra de esporte. + Cond.

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes

R$ 5.500,00

Comercial localizada
na Av. Maringá, 5404,
esq. com R. José Honório Ramos Zona II, com aproximadamente 490,00
de terreno e 350,00 m² de construção.
*Estacionamento com 5 vagas para carro,
e 3 vagas para moto.

3340 – Ed. Novo Horizonte
– Apto 301 Bloco 12, sendo 03 quartos,
sala, cozinha, B.W.C. social, área de
serviço e 01 vaga de garagem. + Cond.

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 650,00

Ouro Verde 1 – Apto nº
31, Bloco B3, contendo 02
quartos, sala, coz., área de serviços e 01
vaga de garagem. Rua Marialva, nº 5860.
Corretor Otávio. + Cond. + Seguro

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

R$ 450,00

para Homens e
Mulheres, (valor incluso
agua e luz). Rua Ministro Oliveira Salazar
4826. Corretor Caetano. + Seguro

Comercial:
LOCaÇÕes

R$ 24.000,00

apartamentos:
R$ 1.280,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

Dr.
Rui Ferraz de Carvalho,
4140 - Zona I - Ed. Liberty - apto 203 - R$
1280,00 + condomínio, sendo: 01 Suíte, 01
quarto, sala, sacada, cozinha com armários,
exaustor; bwc social, área de serviços e
01 vaga na garagem. Condomínio com
playground, academia e sauna. + Cond.

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 24.000,00 - Localizado na Av. Paraná,
próximo á Panificadora Real e Mercado
Cidade Canção, Terreno com aprox.
750m² (15x50) e área construída de aprox.
900m². Corretor Caetano. + Seguro
Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 13.000,00

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

Sala Comercial, de aprox. 500,00 m²,
Av. Presidente Castelo Branco, 4360,
Umuarama-PR.
Comercial:
LOCaÇÕes -

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 2.500,00

Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.
Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

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

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Terreno Com. – Á. t. aprox.

de 490 m² sendo 14x35m,
Rua Min. O. Salazar, em frente ao desp.
Umuarama. Corretor Caetano. + Cond. +
Seguro

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 2.000,00

Sala Comercial – Área aprox. de 45m²
de const.: 02 salas com bwc cada uma.
Corretor Caetano. + Seguro

Comercial - Ed. Ravel
Tower, 1° Andar, Última
Sala. Sala No 31, com aprox. 131 m².
Localizada na Avenida Maringá. Sala
Contem Recepção e 3 Salas, uma das
salas tem uma cozinha.

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 8.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 1.700,00

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 7.000,00

R$ 3.000,00

Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do
Japão, 09 salas, sendo algumas com bwc,
refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro
comercial localizado
na Av. Ipiranga, 3941 –
Zona V. Contendo: 03 salas, 2 banheiros,
cozinha com churrasqueira e mezanino.
Aproximadamente 590m².

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 6.000,00

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

Comercial – Gazebo,
localizado na Rua Dese
mbargador Munhoz de Melo, próximo ao
cartório e Ed. Caravelas. Contendo um
bwc e uma pia. Corretor Caetano. + IPTU
+ Seguro

Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

Rua Dr. Camargo N°5306
Sala 02. Com aproximadamente 90m².

Comercial:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Terreno Com., com área

de
aprox. 500m². Rodovia PR323, Frente a Havan. corretor Caetano. +
Seguro
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IBASQUETE

Com inﬂuência da “Geração de Ouro”,
Caio Pacheco troca Brasil pela Argentina
São Paulo, (Agência
Estado) - Bahía Blanca,
distante 650 quilômetros da
capital Buenos Aires, é uma
cidade que respira basquete e de enorme contribuição
na formação da ‘Geração de
Ouro’ da Argentina. De lá
saíram nomes como Manu
Ginóbili, Pepe Sánchez e
Alejandro Montecchia, integrantes da equipe campeã
olímpica em Atenas-2004.
Agora surge outro jogador
com potencial para ocupar
um espaço de destaque
no cenário mundial. E é
um talento legitimamente
brasileiro. Natural de Rio
Claro, interior de São Paulo,
o armador Caio Pacheco,
21 anos, trocou um cenário
de incertezas na base do
Palmeiras por não existir
time profissional no clube e
topou o desafio de se mudar
para o país vizinho. Após
quase três anos na Argentina, o jogador de 1,89m era
um dos destaques da forte
liga argentina, pelo Weber
Bahía Basket, até o torneio
ser paralisado por causa
da pandemia do novo coronavírus. Recentemente,
ele colocou o nome do draft
da NBA.
“Não ter uma equipe
adulta muda muito. Desde
que comecei no basquete,
eu sonhava em ser profissional. Recebi esta oportunidade aqui e procurei
agarrar. Naquele momento,
achei que era o melhor”, explicou. A chance pintou com
ajuda de um amigo Rafael

mesmo tempo, ele é o dono
do clube. Ele está sempre
conosco, conversando, passando dicas, ensinando.
Sabe tudo sobre o jogo
e, por isso, sempre estou
procurando absorver tudo
o que posso “ Sobre outro
ídolo que conheceu na Argentina, Caio conta que
foi necessário um segundo
encontro para conseguir
registrar o momento.
O que o Ginóbili viu naquele dia foi um jogador que
evoluiu muito fisicamente
ao deixar o Brasil e ir atuar
na Argentina. Caio ganhou
força sem perder agilidade,
jogando sempre com muita
agressividade na direção
da cesta. Antes da paralisação da liga argentina, o

FUTURO

O armador Caio Pacheco é aposta futura do Brasil

Paulichi, que já havia feito
um teste no Bahía Basket.
“Eles foram acompanhar
um treino para vê-lo, jogávamos no mesmo time,
eles também precisavam de
um armador para atuar na
Liga de Desenvolvimento e
iniciamos uma conversar. O
Pepe pediu um vídeo e, no
fim, deu certo.”

Casagrande apoia Raí, critica
Caio Ribeiro e diz ser contra o
retorno do futebol
São Paulo, (AE) - Walter
Casagrande Jr., comentarista da Globo e ex-jogador
do Corinthians, se posicionou ao lado de Raí e contra
o colega de emissora Caio
Ribeiro, no debate sobre
a volta do futebol após a
pandemia do coronavírus e
as ações do presidente Jair
Bolsonaro em frente à crise
de saúde.
Na última quinta-feira,
Raí afirmou que o São
Paulo é contra a volta do
futebol neste momento,
enquanto o número de
casos e mortos pela covid-19 cresce, e fez muitas críticas ao presidente
Jair Bolsonaro, sugerindo que o mandatário deve
renunciar. Pouco depois,
ao participar do programa Globo Esporte, Caio
Ribeiro opinou que o dirigente e ídolo do São Paulo
deveria falar apenas de
futebol. Nesta sexta, Casagrande apoiou Raí e
considerou que Caio foi
‘antidemocrático’.
“Eu penso exatamente
como o Raí. Sou contra
a volta do futebol, neste
momento. Todos os dias,
as mortes aumentam no
País. É um absurdo pensar
nisso. Já falei diversas
vezes sobre esse assunto
Numa democracia, todas

armador era o segundo em
pontos, com média de 19,1,
e o primeiro em assistências, com seis por jogos.
As atuações renderam
comparações com Facundo
Campazzo, armador titular
do Real Madrid e da seleção
da Argentina vice-campeã
do mundo em 2019. Caio
gosta também do estilo
de Trae Young, do Atlanta
Hawks, sem esquecer de
citar referências nacionais,
como Marcelinho Huertas.
Não há chance de ele
debandar para o lado argentino. Como já atuou na
base pela seleção brasileira, quando conquistou duas
vezes o título sul-americano
-, o armador só pode defender o Brasil.

as pessoas podem e devem
expressar suas opiniões,
sobre qualquer assunto,
independentemente da sua
profissão. Ninguém pode
querer censurar a fala do
outro e determinar qual o
assunto que se pode falar.
Isso, no meu entender, é
antidemocrático”, escreveu
Casagrande em suas redes
sociais.
“Enfim, o Raí representou com orgulho o seu
irmão, Sócrates (Magrão)
e não tenho dúvidas de
que ele falaria as mesmas
coisas Cobra-se muito, das
pessoas do futebol, a falta
de participação e de opinião. O Raí é um dos poucos que se posicionaram.
Parabéns Raí! Você seria
um grande companheiro na
Democracia Corinthiana.
Antes de qualquer polêmica, deveríamos nos unir e
ser mais solidários, nesse
momento tão crítico pelo
qual passa a humanidade”,
completou o ídolo do Corinthians.
A controvérsia segue,
enquanto o futebol continua
parado. Embora algumas
federações estaduais queiram permitir ao menos a
volta aos treinos, ainda é
necessária a permissão
dos governos estaduais
para tal.

O tal Pepe, citado por
Caio, para quem não ligou
o nome ao sobrenome, é
Pepe Sánchez. O armador campeão olímpico é
o idealizador do projeto
do Bahía Basket e atua
como presidente do clube.
A influência da ‘Geração
de Ouro’ é diária. O brasileiro trabalhou ainda

com Alejandro Montecchia,
outro integrante daquela
equipe. Irmão mais velho de
Manu Ginóbili, Sebastian,
foi outro que ajudou no
crescimento do jogador.
“É um privilégio ter um
cara como ele (Pepe) sempre perto. Às vezes fico até
com um conflito na cabeça,
porque sou muito fã e, ao

A liga americana pode ser o próximo passo da
carreira. Com o draft sob influência da pandemia,
as franquias, por ora, não poderão realizar treinos
com os atletas e isso pode favorecer o brasileiro no
processo. “Não sei como será o draft. O momento que
estamos vivendo não é fácil, temos de esperar como vai
evoluir o vírus. Ainda não tive contato com nenhuma
equipe, deixo isso para os meus agentes, mas, quando
chegar o momento, vou saber.” Caio se prepara para
o futuro em Rio Claro, onde nasceu e se apaixonou
pelo basquete por influência dos pais Álvaro e Ana
Paula, que foram atletas. O número 9 na camisa é uma
homenagem ao pai, que defendeu o Palmeiras por 17
anos. A família, que tem ainda o irmão Cauã, de 15
anos, está gravada na pele, com tatuagens no braço
direito, e é responsável por ele seguir alimentando o
sonho de ser mais um brasileiro na NBA, só que desta
vez com um caminho de forte influência da ‘Geração
de Ouro’ da Argentina.

Após autorização da prefeitura, Grêmio
anuncia retorno para segunda-feira
Porto Alegre, (AE)
- Com o decreto da
Prefeitura de Porto
Alegre permitindo
a volta aos treinos,
o Grêmio anunciou
que retomará as atividades a partir da
próxima segundafeira. Funcionários e
integrantes de departamento de futebol
voltarão primeiro e
depois ocorrerá a
apresentação dos
atletas, que serão

divididos em grupos
e horários.
O retorno visa o condicionamento físico e
deve respeitar regras de
segurança para evitar a
contaminação do novo
coronavírus. Segundo o
decreto do prefeito Nelson Marchezan Júnior,
fica proibido contato físico e aglomerações, além
de ser necessário respeitar a distância mínima de
2 metros de uma pessoa
para outra.

“Será implementado
um rígido protocolo médico desde o ingresso
ao CT Presidente Luiz
Carvalho, como medição
da temperatura e realização de testes para
covid-19 e utilização dos
EPI’s (equipamento de
proteção individual). Todos os integrantes do
departamento serão reavaliados diariamente”,
disse o Grêmio em um
comunicado.
O clube ainda afirma

que seguirá todas as
orientações das autoridades e de que o CT terá
acesso controlado e será
fechado tanto para a
imprensa quanto para o
público em geral.
O Campeonato Gaúcho
foi paralisado após a terceira rodada do segundo
turno, em 15 de março. O
Grêmio, vice-campeão no
primeiro turno, venceu
as três partidas e lidera o Grupo B com nove
pontos.

São Paulo revela quanto possui na
porcentagem de direitos de cada jogador
São Paulo, (AE) Com cem jogadores
sob contrato, reunindo os da categoria
de base, o São Paulo
divulgou o balanço
financeiro da temporada 2019. De acordo
com o documento, até
31 de dezembro, o clube possuía 100% dos
direitos econômicos
de mais da metade
dos atletas. Daniel Al-

ves, Hernanes, Tiago
Volpi e Antony são alguns deles, enquanto
Alexandre Pato é de
35%.
Uma das maiores
revelações do time do
Morumbi nos últimos
anos, o atacante Antony foi vendido para
o Ajax, da Holanda,
antes da pandemia
do coronavírus. Só
com o jovem atleta,

o São Paulo poderá
receber cerca de R$
134 milhões.
Antony é um dos
atletas com os quais
o clube possui 100%
dos direitos econômicos. Na última renovação de contrato,
o São Paulo aceitou
ceder 10% dos direitos para o jogador,
que acabou abrindo
mão desse direito na

época da negociação
com o Ajax.
Outros jogadores que o São Paulo
possui os 100% dos
direitos: Brenner,
Bruno Alves, Tchê
Tchê, Everton, Gabriel Sara, Helinho,
Liziero, Igor Gomes,
Rojas, Juanfran, Léo,
Luan, Rodrigo Nestor,
Thiago Couto, Fabinho e Paulinho Bóia.

Ingressos para GP do Brasil de F-1 só serão vendidos após FIA decidir calendário
São Paulo, (AE) - Os
promotores do GP do Brasil
de Fórmula 1 informaram,
nesta sexta-feira, que a
venda dos ingressos só será
iniciada após a divulgação
do novo calendário pela

FIA - Federação Internacional de Automobilismo. Por
conta do coronavírus, sete
corridas foram adiadas e
três, canceladas.
O GP do Brasil está previsto para 15 de novembro,

no circuito de Interlagos.
Duas semanas antes da
corrida em Abu Dabi, que
vai encerrar a temporada.
O Mundial deve começar
na Áustria, no circuito de
Spielberg, em 5 de julho

“Este ano, em função
da covid-19, a empresa
promotora, sensibilizada
pelos esforços empreendidos pela Prefeitura Municipal, decidiu antecipar as
contribuições, que faz todos

os anos, para instituições
filantrópicas brasileiras
que agora estão engajadas
no combate à pandemia”,
informou a nota dos organizadores.
Disputado desde 1972, o

GP do Brasil tem com maior
vencedor o francês Alain
Prost, com seis vitórias.
No ano passado, o pole
position e o vencedor da
prova foi o holandês Max
Verstappen, da Red Bull.
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ISAÚDE

Atendimento de pessoas com disfunções
respiratórias cresce 99% em Umuarama
Umuarama – Seguindo
os números nacionais, as
notificações em Umuarama
de pessoas com sintomas
gripais em 2020 vem crescendo desde março. Se comprado com os dados de 2019
de doenças do aparelho
respiratório - notificados
no sistema de saúde do
município - o crescimento
de atendimento é de 99%.
Conforme os dados repassados pela Secretaria
Municipal de Saúde, retirados do DataSus, em 2019
foram 66 internamentos
de pessoas com doenças
do aparelho respiratória
no mês de março e no mês
de abril 91 internamentos,
totalizando 157 casos. Os
meses com maior fluxo de
pessoas buscando hospitais
da cidade com problemas
respiratórios foi entre junho e setembro, sendo que
de março até setembro
foram 582 atendimentos.
No boletim diário do
coronavírus, liberado diariamente pela Prefeitura
de Umuarama, os números
de casos notificados de
pessoas atendidas com
sintomas gripais começou a
crescer exponencialmente
no dia 29 de março e até
o dia 1º de abril 309 pessoas foram atendidas. Dos
pacientes notificados 210
foram descartados para
coronavírus.
Nas duas últimas semanas de abril, conforma o
boletim municipal, foram
64 novos casos de suspeitos
para coronavírus em acompanhamento de sintomas
gripais, além de uma morte
de uma mulher de 61 anos e
a confirmação de sete casos
no município.
Leitos coronavírus
A preocupação de todo o

Umuarama conta com um ambulatório destinado ao atendimento para pessoas com sintomas gripais

sistema de saúde do Brasil
e a baixa quantidade de
leitos para atendimento de
pessoas com suspeitas de
Covid-19, em relação a taxa
crescente de casos. Conforme dados da 12ª regional
de Saúde de Umuarama,
a regional possui 44 leitos
de UTI adulto, seis leitos
de UTI pediátricos e 15
leitos de UTI neonatal e
destes 10 leitos de UTI para
atendimento exclusivo de
Covid-19 na Uopeccan.
Ainda existem 34 leitos
a serem habilitados (22

Hospital Cemil, 10 Instituto
Nossa Senhora Aparecida e
2 Norospar).
Na Macrorregião Noroeste (Campo Mourão,
Cianorte, Maringá, Paranavaí e Umuarama) possui
105 leitos de UTI adulto,
11 pediátricos e 280 de enfermarias exclusivas para
COVID-19.
FIOCRUZ
No site da Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz
), o relatório do sistema
InfoGripe, relativo à se-

mana epidemiológica 17
(19 a 25 de abril), destacou
uma tendência de aceleração no crescimento das
internações por Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG). Todas as regiões
do país seguem na zona
de risco e com atividade
semanal alta para SRAG,
com predominância de
77,5% do novo coronavírus entre os casos que
já tiveram um resultado
laboratorial positivo.
Segundo o boletim, até
o dia 26 de abril, o Brasil

teve um total de 44,7 mil
notificados. Mas com a
previsão de atraso, de
acordo com a metodologia desenvolvida pela
plataforma, a estimativa é
que este total atualizado
seja de 62,6 mil, com um
intervalo de confiança de
55 mil a 75,4 mil.
Os números oficiais superam os totais de notificações de anos anteriores,
como 2019 e 2016. Em 2019,
o total de casos foi 39,4
mil, com 3,8 mil óbitos. O
ano de 2016 teve 39,8 mil

notificações por SRAG, que
é caracterizada por internações por sintomas como
tosse, febre e dificuldade
respiratória, e 4,7 mil óbitos pelos mesmos sintomas.
Estes dados são de notificação obrigatória para
unidades de saúde, mas
historicamente existe uma
atraso na inserção de dados, especialmente em
momentos de surtos. Para
tentar prever este atraso,
o InfoGripe desenvolveu
um modelo matemático de
estimativas.

Hemepar inicia projeto-piloto para tratamento a pacientes com coronavírus
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Paraná (Hemepar) iniciou
um projeto-piloto que permite a utilização de plasma
convalescente como procedimento experimental no
combate ao coronavírus,
causador da Covid-19.
O “plasma convalescente” é a parte líquida
do sangue coletada dos
pacientes que se recuperaram da infecção pela
doença. A técnica utiliza
este material para tratar
pessoas que tenham sido
contaminadas pelo vírus e

estejam no início dos sintomas, ainda no quadro leve.
“Este trabalho do Hemepar faz parte das ações
do Governo do Estado
por meio da Secretaria
da Saúde para viabilizar
alternativas de tratamento
e minimizar a gravidade
dos casos de coronavírus
no Paraná, com o objetivo
de desafogar os serviços
de saúde, salvar vidas e
contribuir com as pesquisas científicas”, disse o
secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto.

PROJETO
O Hemepar realizará
exames em pacientes que
estão curados para Covid-19 para confirmação de
positividade para anticorpos. Após isso, será feito o
agendamento para a coleta
de plasma convalescente
(plasma hiperimune).
Os doadores precisam
ter sido diagnosticados
com a doença e aguardar
certo período de tempo depois da recuperação antes
da doação para obtenção
do plasma.
O sistema imunológico

da pessoa que foi contaminada pelo vírus produz proteínas na corrente
sanguínea para combater
a doença – os chamados
anticorpos. Sendo assim,
após a recuperação do
paciente infectado, os componentes sanguíneos com
estes anticorpos podem
ser coletados e utilizados
em outras pessoas para
auxiliar no tratamento da
doença.
“Acreditamos que estes
anticorpos quando transfundidos em pessoas que
acabaram de receber um

diagnóstico positivo para
a Covid-19, possibilitem
uma evolução da doença
de forma mais branda, não
necessitando de intubação ou internamento em
UTI’s”, explicou a diretora
do Hemepar, Liana Labres
de Souza. “Diminuindo os
agravamentos e as internações, teremos condições
melhores de atendimento à
população”.
As orientações aos estados para realização do
procedimento estão na
Nota Técnica nº 21/2020
assinada pelo Ministério

/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282
(44) 3621-2865

da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), intitulada:
“Coleta e transfusão de
plasma convalescentes
para uso experimental no
tratamento de pacientes
com Covid-19”.
APOIO
O projeto da instituição
conta com o apoio do Laboratório Central do Estado (Lacen/PR), Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT) e Vigilância
Epidemiológica da Sesa.
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ALUGA-SE. Sala comercial
ALUGA-SE. Sala comercial n. 5
da Galeria Bonaparte, com área
total de 34,07 metros quadrados,
situado na Rua Desembargador
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50
metros do Fórum, com uma vaga
de garagem, sem condomínio. Valor: R$ 900,00. Maiores informações: 3624-1412.

CHEVROL
CHEVROLET
ET

B1

CRUZE LTZ
18/18
Branco, completo, 40.000Km.
R$ 83.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 DUPLA LTZ
2018/2018

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

VECTRA 2000 /
2000
Verde, automático, R$
12.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA GLS
2001
Bordo, completo. R$
13.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA SEDAN
ELEGANCE
07/08

Cinza, flex, completo. R$
24.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ZAFIRA
ELEGANCE
04/05
Prata, completa. R$
24.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FIATFIAT
FIORINO
FURGÃO 1.5
2012
Branca, R$ 22.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FORD
FORD
ECOSPORT SE
18/19
Branca, automática, 6.000Km,
R$ 65.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA XEI
2.0 11/12
Prata, R$ 52.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292/
99976-0563.

HONDA CIVIC
LXR 15/16
2.0, cinza, completo, 58
mil km . R$ 64.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

HONDA CIVIC
LXR 2.0 2014
Branco, multimidia, camera
de ré. R$ 53.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

Carros

ano

cor		opcionais		 valor

COBALT 1.4 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO	r$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO

17/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT

14/14

PRATA

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 48.900,00

cruze sedan 1.8 lt	

15/15	branco	completo, aut, couro	r$ 54.900,00

cruze sedan lt turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 74.900,00

cruze sedan lt turbo	

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	

16/17	prata	

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	preto	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	

16/17

cruze sedan ltz ii turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

BRANCO

HB20X 1.6 FLEX

13/14

PRATA

malibu ltz	

13/13	branco	completo, aut, couro	r$ 59.900,00

onix 1.4 act

16/17	preto	completo	r$ 53.900,00

onix 1.4 ltz	

16/16	branco	completo	r$ 41.900,00

onix 1.4 ltz at	

18/19	prata	completo, aut, couro	r$ 57.900,00

prisma 1.0 lt	

14/15	branco	completo	r$ 35.900,00

prisma 1.4 ltz at	

16/17	branco	completo	r$ 49.900,00

prisma 1.4 LT

18/19	prata	completo	r$ 48.900,00

prisma 1.4 ltz	

17/18	prata	completo	r$ 48.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT.

16/17	vermelho	

s10 2.5 lt flex 4x2

17/18	branco	completo, aut	r$ 89.900,00

spin 1.8 act at	

17/18	prata	completo, aut	r$ 57.900,00

toyota sw4 srv 4x4

13/13	prata	completo, aut, couro	r$ 119.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

PRATA

GOL 1.6 99/99
04 portas, verde, completo,
ar, direção, vidro. R$
13.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

1.0, Básico, preto. R$
15.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44) 9
8427-7232 / 9 9766-0544.

MOTOS
MOTOS
MOTO YAMAHA
XTZ 18

Azul,1.000Km rodado, R$
16.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado localizado na
Rua Irineu Fernando de
Oliveira, n° 2343, Parque
Vitória Regia, Umuarama/
PR. Contendo 180m² de

R$ 77.900,00

harley davidson v-rod 1.250cc	 13/13	preto	competo	r$ 37.900,00

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

GOL TREND
2008

COMPLETO, AUT, COURO

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado localizado na
Rua Thelmo Galvão
Moreira, n° 2436, Jardim
Laguna, Umuarama/PR.
Contendo 153m² de área
construída e 200m² de área

total, possuindo 1 suíte,
2 quartos, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
cozinha, área de serviço,
churrasqueira, piscina e
2 vagas de garagem.
Valor R$ 590.000,00, para
pagamentos a vista R$
550.000,00! Interessados
tratar pelos telefones
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

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

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

tratar pelos telefones
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

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

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

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

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

COMPLETO

COMPLETO, AUT

COMPLETO, AUT, TS

R$ 35.900,00

R$ 47.900,00

R$ 59.900.00
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PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

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

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

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

Chácara com área total de 21.700 m² ótimo topografia,
contém uma casa de madeira com aproximadamente 80
m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso,
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca,
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00
Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

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

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

Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira,
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para
vários veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído
piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala,
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

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

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte,
02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou
digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
16 e 17 de Fevereiro de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

TERRENOS

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

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

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

SOBRADOS

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

APARTAMENTOS

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

RESIDÊNCIAS

B5

RESIDÊNCIAS

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

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

KITNET

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 3 e 4 de Maio de 2020

ICAMPANHA

Seguindo tendência, consumidor pode
comprar carro da Chevrolet sem sair de casa
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A experiência de compra online é bastante prática, pois permite que toda a operação seja feita de forma digital

que nunca. Vamos, como
consumidores, demandar isso das empresas
e marcas com as quais
nos relacionamos. A crise
apenas acelerou esse
processo”, diz Hermann
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Mahnke, diretor executivo de Marketing da GM
América do Sul.
“A transação da compra de um carro caminha
para ser totalmente digital e, ter a possibilidade

I

D

A

NOTÍCIAS DA

D

E

Construção de valores para uma sociedade justa e próspera. Diante de um cenário de crise
e muitas mudanças sociais, o papel da Educação é relevante e honroso, digno de celebrar
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consumidores e colaboradores”, completa.
Como procede o processo de compra
O primeiro passo é
acessar o site www.chevrolet.com.br ou www.
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UNIPAR

Dia Internacional da Educação: Unipar
celebra data com mensagem otimista
m meio às turbulências que o mundo
tem vivenciado, encontramos motivos
para nos orgulhar e seguir em frente. Na
última terça-feira, 28 de abril, comemoramos
o Dia Internacional da Educação. Foi uma
semana de reflexões sobre o significado do
papel da Educação e quais suas contribuições
para o progresso da sociedade.
Para saudar a data, a Universidade
Paranaense – Unipar criou uma campanha,
veiculada nas mídias sociais, com mensagem
otimista. Imagens, como uma linha do tempo,
mostram o processo de evolução com a
chegada da tecnologia, principalmente no
ensino e no mundo do trabalho, fazendo
parte do dia a dia de várias profissões,
inclusive gerações.
O texto passa a ideia de que a Educação
vai muito além de um processo de instrução
e ensino, como define o dicionário: o
significado consiste em um processo de
transformação, uma poderosa ferramenta
capaz de transformar o mundo. “Nessa
constante evolução, sabemos que nada é
como antes, basta uma volta no ponteiro
do relógio e tudo se transforma”, provoca a
mensagem.
Outra bandeira levantada é a de que
“se falamos tanto em mudanças, por que
não utilizamos a Educação para mudar e
moldar um novo mundo, com mais respeito,
comprometimento ao conhecimento e
oportunidades para evoluir, um mundo onde
todos encontram espaço para explorar seus
talentos e, assim, encontrar novas portas para

de viabilizar um financiamento de forma online é
outro tremendo passo.
Em tempos de pandemia, a Operação Virtual
Chevrolet oferece uma
opção segura aos nossos

ofertaschevrolet.com.br,
onde o consumidor pode
conhecer mais sobre o
produto e consegue fazer uma espécie de tour
pelo showroom virtual
de ofertas e condições
especiais de pagamento.
Em seguida, o interessado responde qual canal
prefere ser contado para
a conclusão do processo
de compra – por telefone, Whatsapp ou mesmo
e-mail. Esta etapa é conduzida por consultores
especialistas, capazes
até de realizar uma avaliação virtual do carro
usado do cliente, se o
bem for entrar na troca.
Dependendo da localidade, há também opção
do test-drive delivery. O
próprio consultor pode
levar o automóvel ao interessado para uma experimentação, seguindo todos
os protocolos legais, de
segurança e assepsia
recomendados pelas autoridades. A entrega do
veículo após a compra
também segue este mesmo procedimento.
IMPORTANTE- Ofertas por tempo determinado. Cosulte a rede de concessionárias Chevrolet.

o sucesso, um lugar onde a Educação seja
utilizada como o principal instrumento para
transformar as pessoas? afinal, se as pessoas
mudam, o mundo muda junto”.
A Unipar está há quase cinco décadas
investindo no ensino superior [tempo em
que formou mais de 60 mil profissionais]
e não tem dúvidas de que a Educação
transforma vidas. Também nota que, com
o passar do tempo, a Educação também se
transformou e mais ainda agora. “Sabemos,
não está sendo fácil, mas neste momento
difícil, o ensino superior não deixa você
sozinho”, enfatiza a campanha.
Em todo o país, são mais de seis milhões
de alunos assistindo às aulas remotamente.
Em menos de uma semana, as universidades
e faculdades privadas movimentaram
uma operação sem antecedentes para o
calendário acadêmico seguir sem prejuízos,
com aulas nos mesmos horários e com
os mesmos professores, que receberam
treinamento e capacitação tecnológica para
ensinar de um novo jeito: de suas casas para
as casas de seus alunos.
Com toda essa adaptação, inovação e luta
contra a Covid-19, fica uma grande lição - a
força dos professores e alunos da Unipar,
que estão dando uma aula de superação.
Em breve a comunidade acadêmica estará
reunida, presencialmente, trazendo calor
humano para as salas de aula e laboratórios,
aguardando ansiosos para muita prática.
Acredite, esse momento vai passar, mas o
conhecimento é para sempre.

Diferenciais

A Unipar mantém firme o propósito
de oferecer ensino de excelência e
se consolida como uma das maiores
expressões do ensino superior do Paraná,
somando bons conceitos em avaliações
do Ministério da Educação. Consolidam
a Instituição: projeto pedagógico
sintonizado com os avanços da ciência e
os novos rumos do mercado de trabalho;
corpo docente qualificado, constituído,
em sua maioria, por mestres e doutores;
gestores vocacionados e comprometidos
com o desenvolvimento da Instituição;
estrutura física e laboratorial atualizadas,
que permitem eficácia nas aulas práticas
e atividades de estágio; e compromisso
com o alunado e com a sociedade,
ampliando o leque de pesquisas com
respaldo científico e se dedicando aos
projetos de extensão à comunidade.

Nossa história

Essa trajetória se inicia em
1972, em Umuarama, a partir
de um trabalho visionário e
promissor. Hoje, são 48 anos
de história, destes, 35 anos
também dedicados à oferta de
pós-graduação. A Universidade
congrega dez câmpus, em
sete cidades do Paraná. Seus
objetivos foram muito bem
traçados por seus fundadores,
o casal Cândido Garcia e Neiva
Pavan Machado Garcia, sendo
fomentar o ensino superior e,
ao mesmo tempo, desenvolver
projetos que colaborassem
efetivamente para alavancar
o desenvolvimento
socioeconômico e cultural da
região.
Arquivo/AI – Unipar

A Chevrolet está oferecendo condições especiais e ampliando serviços de comércio online
para aqueles consumidores que estão interessados ou precisam trocar
de carro neste momento.
A Operação Virtual
Chevrolet é a melhor
opção para comprar um
automóvel sem sair de
casa e conta com o suporte das mais de 500
concessionárias da marca no país, permitindo
uma ampla abrangência
nacional.
A experiência de compra online é bastante
prática, pois permite que
toda a operação seja feita
de forma digital. Essa
opção está disponível até
mesmo em localidades
onde as concessionárias
Chevrolet estão autorizadas a seguir funcionando
normalmente.
“É impressionante
como uma pandemia da
magnitude da que estamos enfrentando tem a
capacidade de mudar
nossos hábitos de maneira geral, incluindo
os de consumo. Estou
certo que sairemos dessa
crise mais digitais do

Professora Neiva e Cândido
Garcia [em memoria],
fundadores da Unipar:
vocação para o ensino e para
o empreendedorismo

