Filiado à:

Nº: 11.920 - R$ 2,50
Desde 1.973 - Ano: 47
Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho
Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
2 e 3 de Agoﬆo de 2020

VIOLÊNCIA

Quando filhos
agridem idosos,
para quem
pedir ajuda?

PET

Saiba como
escolher a ração
para seu animal
de estimação
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Segundo entrevistados, os
cães e gatos precisam de
nutrientes como aminoácidos
provenientes das proteínas,
gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e água. Por
isso, é importante a escolha
da ração.

NOVO IMPSOTO

Bolsonaro
decide testar
a recriação da
temida CPMF
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ESTRATÉGIA

Umuarama terá ação rígida para
evitar nova epidemia de dengue
Além da pandemia do novo
coronavírus, a cidade de
Umuarama enfrentou nos últimos meses um dos maiores
ataques de dengue com 6.375
casos confirmados. O ano de
contagem da doença terminou
em julho e já começou o novo.
Agora a Prefeitura fará boletins
semanais para traçar novas
formas de combate, informar e
alertar a população. Página A7

O alerta aos caçambeiros

POLÍCIA

Identificados os
homens mortos em
confronto com a
PM em Xambrê

Orientada pelo Ministério Público, a Prefeitura de Umuarama proibiu descarregar caçambas de restos de construções mescladas com
outros tipos de lixos no aterro sanitário. Por isso, os caçambeiros fizeram paralisação na semana que passou, mas sabem que vão
ter de se adequar e conscientizar os clientes sobre a lei federal. Os resíduos da construção civil não podem ir juntos com outros lixos
como estava ocorrendo. Página A7
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Saiba como o uso
contínuo do celular
pode marcar
o pescoço
Página B3

UMUARAMENSE TENTA SEGURAR O VERDÃO - Dois jogos
definem neste domingo os finalistas do Paulistão. Corinthians e
Mirassol decidem uma vaga e Ponte Preta e Palmeiras a outra.
E tem um zagueiro de Umuarama contra o Verdão. Página A8
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A OBSESSÃO POR GUARDAR OBJETOS - Na semana que passou, a Prefeitura de
Umuarama recolheu dois caminhões de objetos velhos numa casa. Essa situação foi
registrada dia 25 passado e pode se tratar de caso de acumulação compulsiva, também
conhecido como transtorno de acumulação. Página A4
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Paraná mantém ritmo de atendimento
aos municípios durante a pandemia
Curitiba - A Secretaria do Desenvolvimento Urbano
e Obras Púbicas e o Paranacidade mantêm ritmo de
trabalho junto aos municípios, mesmo neste período
de distanciamento social por causa do coronavírus. Foi
iniciado ou dado sequência a grande número de obras
e aquisições que beneficiam municípios de todas as
regiões do Estado.
“Após esse período de isolamento social, nossas
cidades terão muito mais a oferecer à população. O trabalho continua mesmo diante das dificuldades atuais”,
afirma o secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas, João Carlos Ortega. “Enquanto os alunos
estão em casa, o Paraná constrói escolas municipais.
Enquanto as viagens estão reduzidas e as práticas
esportivas paradas, são construídos aeroportos, rodoviárias, ginásios, centros esportivos”, destaca Ortega.
São exemplos de ações aprovadas do dia 18 de março
e até 24 de julho aeroportos, terminais rodoviários,
viaduto, ginásios de esportes, escolas municipais,
pavimentação, postos de saúde, barracões industriais,
sedes de prefeituras, praças, unidades de esporte Meu
Campinho, centros de convivência, centros de desenvolvimento econômico, teatros e unidades de apoio escolar.

Um indicador é que no período de distanciamento
social foram realizadas 830 medições, um procedimento
que verifica a aquisição de equipamento, a prestação
de serviço ou a execução de obra, para viabilizar o
pagamento.
PRODUTIVIDADE
O número revela que o ritmo dos trabalhos e a atenção às prefeituras se mantiveram nos padrões de normalidade e de qualidade. Nesses quatro meses e meio,
observou-se, inclusive, o crescimento em produtividade.
Foram 56 medições realizadas nos 12 últimos dias
de março; 126, em abril; 156, em maio; 263, em junho e
229 nos 24 primeiros dias de julho.
As medições realizadas representam a liberação de
recursos para o pagamento de obras ou de aquisição
de equipamentos rodoviários ou serviços.
No período, os pagamentos somaram mais de R$
165,4 milhões. Mês a mês, foram autorizados pagamentos nos valores de R$ 15 milhões (de 18 a 31 de março),
R$ 25,84 milhões (abril), R$ 38,87 milhões (maio), R$
47,34 milhões (junho) e R$ 38,44 milhões (de primeiro
a 24 de julho).

Após nova ordem, Facebook cumpre
bloqueio internacional de bolsonaristas
São Paulo, (AE) - Após o presidente do Facebook
Brasil ser intimado pelo ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF), a cumprir ordem
de bloqueio de doze perfis bolsonaristas na rede social,
a empresa informou neste sábado, 1º, que as contas
foram suspensas internacionalmente.
O bloqueio temporário foi determinado pelo ministro
no âmbito do inquérito das fake news, que apura notícias
falsas, ofensas e ameaças contra autoridades. A medida
foi justificada pela necessidade de ‘interromper discursos criminosos de ódio’ e solicitada ainda em maio,
quando apoiadores do governo foram alvo de buscas em
operação da Polícia Federal.
A plataforma, no entanto, demorou dois meses para
cumprir a ordem e o fez somente após intimação na
semana passada. Como os bloqueios ficaram restritos
a território nacional, o ministro voltou a cobrar as empresas pedindo a suspensão total, sob pena de multa

diária de R$20 mil.
Inicialmente, o Facebook veio a público informar que
iria recorrer da decisão para estender o bloqueio a nível
mundial. Na sequência, Alexandre intimou o presidente
da empresa e ampliou para R$ 100 mil a multa diária. O
ministro também apontou que o valor acumulado pelo
descumprimento da decisão já chega a R$ 1,92 milhão.
Diante da nova ordem, a plataforma informou que
‘não teve alternativa’ a não ser cumprir o bloqueio,
classificado como ‘extremo’.
COM A PALAVRA, O FACEBOOK
O Facebook havia cumprido com a ordem de bloquear
as contas no Brasil ao restringir a visualização das
Páginas e Perfis a partir de endereços IP no país. Isso
significa que pessoas com endereço IP no Brasil não
conseguiam ver os conteúdos mesmo que os alvos da
ordem judicial tivessem alterado sua localização IP.

PRIVILÉGIO: QUANDO A GENTE SE
CALA A INJUSTIÇA SE PERPETUA
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Eduardo Juan Couture Etcheverry (1904-1956),
advogado, escritor e professor universitário, foi um
consagrado jurista uruguaio, mundialmente reconhecido, autor da teoria sobre o direito de ação, tema do
Direito Processual Civil. Foi autor do projeto de lei que
criou o Código de Processo Civil do Uruguai, Lei nº
10.418/43. Recebeu inúmeros prêmios por suas obras e
ensinamentos. Foi presidente da Ordem dos Advogados
do Uruguai. Escreveu os dez mandamentos do Advogado. Por ocasião de sua morte, era Reitor da Faculdade
de Direito em Montevidéu. É dele a frase: “Teu dever é
lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito
em conflito com a Justiça, luta pela Justiça.”
Não é de hoje que assistimos na vida real algumas
pessoas se “apoderarem” de privilégios que acreditam
fazer parte do seu direito subjetivo. Mero engano. Tais
atos não passam de “pura malandragem” e desrespeito
ao Direito alheio. Quem já presenciou pessoas furando
fila em bancos ou qualquer outra instituição pública ou
privada? Estacionar o carro em vaga de deficiente ou idoso? No transporte coletivo, sentar em poltrona reservada
para idoso, gestante ou deficiente? Rodar com o carro pelo
acostamento enquanto o trânsito está parado na rodovia?
Dar carteirada diante de uma situação limite, ou seja, “o
senhor sabe com quem está falando?”.
Mais grave e revoltante é o privilégio outorgado por
lei a quem deve zelar pela igualdade. Nestes casos, a
lei defere privilégios a certa categoria profissional.
Porque alguns profissionais recebem auxilio moradia, mesmo tendo moradia própria? Auxílio paletó,
mesmo recebendo o salário para comprar sua própria
roupa? Auxílio creche ou educação, mesmo quando os
filhos já não utilizam mais a creche ou a escola? Uso
indeterminado de transporte aéreo da FAB, para fins
particulares, quando há ponte aérea com avião de
carreira cobrindo o mesmo trecho? Férias de sessenta
dias por ano? Aposentadorias perpétuas que passam
de pai para filhos solteiros? Motorista e segurança
particular, mesmo quando o beneficiário está preso?
É justo os ex-Presidentes, mesmo os impichados, e os
ex-Governadores terem o privilégio de aposentadoria,
sem cumprir o tempo exigido por lei à maioria dos
brasileiros, ter ao seu dispor motoristas, seguranças,
carros de uso particular, assessor de imprensa, direito
a passagens aéreas, inclusive para assessores, diárias
de viagens, pagos pelo erário público?
Certamente, não podemos generalizar, porém, recentemente (frise-se, este não é o único caso), causou
perplexidade a todo cidadão que assistiu ao vídeo, o

fato protagonizado pelo Desembargador de Justiça
do Estado de São Paulo ao desrespeitar o decreto
municipal da cidade de Santos, que determinava o uso
de máscara de proteção para circular na rua. Quis o
Desembargador frente ao Guarda Municipal justificar
o injustificável. Como não conseguiu, resolveu mostrar
“poder” e ligou para o Secretário de Segurança Pública
para que este intimidasse o Guarda Municipal. Infrutífera, também, esta manobra, passou a intimidar e
agredir verbalmente o Guarda Municipal que sem se
exaltar, emitiu a multa e entregou ao infrator que, mais
uma vez, em ato reprovável pela posição que ocupa,
rasgou a multa e jogou no chão. Após os fatos, veio a
público a ficha corrida do Desembargador. É contumaz
em infringir a lei. Felizmente, o CNJ – Conselho Nacional de Justiça avocou a apuração dos fatos e, cedo ou
tarde, sairá o veredicto. Vamos cobrar Justiça!
No caso do fura filas, quando isso acontece, todos
nós ficamos revoltados. Porém, ficar revoltado e não
fazer nada provoca a perpetuação da injustiça. Por
conseguinte, o “privilegiado”, se acha sim com mais
direitos do que os demais. É preciso dar um basta
nessa “malandragem” que tomou conta do país e, no
calor dos fatos, colocar o “malandro” no seu lugar. É
nosso dever ressaltar que a consciência popular está
mudando, e, muitos já estão agindo.
Os privilégios legais são mais difíceis de combater,
pois para erradicá-los é necessário alterar a legislação
vigente no país. Como a maioria dos beneficiários são
aqueles quem elaboram as leis, a única saída justa é
eliminar, através do voto, em tempo de eleição, esses
políticos que não concordam em combater os privilégios
do cargo. Frise-se, que muitos políticos e ocupantes
de cargos públicos, já abriram mão dos privilégios
legais, considerando-os imorais. Não se acomode.
Vamos cobrar dos políticos que elegemos o combate
aos privilégios com o dinheiro público. Afinal, quem
paga essa conta imoral somos nós, os contribuintes.
Eduardo Couture nos ensina que vale a pena lutar
pela liberdade e pela justiça. Diz ele: “Tem fé no direito,
como o melhor instrumento para a convivência humana;
na justiça, como destino normal do direito; na paz, como
substituto da justiça; e, sobretudo, tem fé na liberdade
sem a qual não há direito, nem justiça, nem paz.”
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Governo quer ‘selo’
contra fake News
Brasília, (AE) - Sob o
cerco do Supremo Tribunal Federal (STF), do
Tribunal de Contas da
União (TCU) e do Congresso, o governo Jair
Bolsonaro montou uma
força-tarefa para definir regras que impeçam
ministérios e estatais de
veicular publicidade em
sites que divulgam fake
news, informa A Agência
Estado. A ideia é criar
uma espécie de “selo de
qualidade” para indicar
aos órgãos públicos que
aquele veículo não propaga inverdades.
Em maio, o TCU suspendeu publicidades do
Banco do Brasil e recomendou ao governo
que elabore normas para
garantir a idoneidade de
sites, a exemplo do que
já acontece com empresas que têm interesse
em negociar com o poder público. O vereador
do Rio Carlos Bolsonaro
(Republicanos), filho do
presidente Jair Bolsonaro, criticou publicamente
a medida do TCU.
No mês passado, um
relatório produzido pela
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) das Fake
News revelou que o governo federal investiu dinheiro público para veicular
2 milhões de anúncios
publicitários em canais
que apresentam “conteúdo inadequado”. A lista
de sites que receberam

publicidade oficial inclui
páginas que difundem
fake news, que promovem
jogos de azar e até sites
pornográficos. Também
continha uma série de
canais de apoiadores de
Bolsonaro.
A força-tarefa do governo, no entanto, só foi
criada depois que o TCU
publicou um acórdão condicionando a veiculação
de publicidade oficial a
um manual de boas práticas. O grupo é composto
por sete funcionários e foi
oficializado no dia 13 de
julho, por meio de uma
portaria assinada pelo
ministro Wagner Rosário,
da Controladoria-Geral
da União (CGU).
Segundo a portaria, a
função destes servidores
é realizar estudos para
“mitigar riscos para a
integridade decorrentes
da utilização de mídias digitais para veiculação de
campanhas publicitárias
financiadas com recursos
de órgãos e entidades da
administração federal
direta e indireta”.
Os critérios ainda serão debatidos, mas deverão ter como base as
recomendações do TCU.
No último dia 10 de julho,
a corte de contas proibiu
o governo de anunciar em
sites que exerçam atividades ilegais e também
em mídias cujo conteúdo
não se relacione com o
objetivo das campanhas.

Bolsonaro decide ‘testar’
seu comando com
a recriação da CPMF
Brasília, (AE) - Crítico histórico à CPMF,
o presidente Jair Bolsonaro resolveu “testar” a receptividade
no Congresso à criação de um novo tributo
como contrapartida à
redução dos tributos
que as empresas pagam sobre a folha de
salários, mas não deu
ainda aval ao ministro
da Economia, Paulo
Guedes, para o envio
de um projeto ao Congresso, informa a Ag.
Estado.
Com o estrago da
covid-19 no mercado
de trabalho, Guedes
convenceu o presidente a liberar a discussão
pública da volta do tributo com o argumento
de que não se trata da
antiga CPMF porque
não haverá aumento
da carga tributária.
Guedes tenta convencer o presidente
a aceitar o envio do
projeto com a possibilidade de aumentar
a faixa de isenção do
Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF),
hoje em R$ 1,9 mil por
mês, uma promessa
de campanha que o
Bolsonaro, e viabilizar o Renda Brasil, o
programa social que
o governo desenha
para substituir o Bolsa
Família. Guedes quer
enviar o projeto com o
novo tributo ainda em
agosto.
Como antecipou
ontem ao Estadão, o
assessor especial do
Ministério da Economia, Guilherme Afif

Domingos, Bolsonaro deu sinal verde ao
debate que estava interditado desde o ano
passado quando o então secretário da Receita, Marcos Cintra,
foi demitido por defender publicamente a
criação de uma contribuição nos moldes da
CPMF. Na véspera da
demissão, Cintra e sua
equipe chegaram a
divulgar as alíquotas e
até mesmo ao alcance
da base de tributação.
A arrecadação inicial
esperada é de R$ 120
bilhões, a mesma prevista agora para uma
alíquota de 0,2%.
No Palácio do Planalto, assessores afirmam que o pedido do
presidente foi feito
no âmbito técnico na
economia. A equipe da
articulação política,
no entanto, ainda não
foi acionada. O presidente, segundo fonte
do governo, concordou
que já que se discute
uma reforma tributária não há por que deixar de fora a recriação
de um novo imposto
no modelo do antigo
tributo que existiu até
2007 para cobrir gastos do governo federal
com projetos de saúde
- a alíquota máxima foi
de 0,38% sobre cada
operação.
No Congresso, lideranças têm se mostrado contrárias à
volta da CPMF, mas
a pressão do setor de
serviços, que é favorável ao imposto, têm
incentivado o debate. 0
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Procon de Umuarama mantém-se em
terceiro lugar em atendimentos no Estado
Umuarama - O Procon
Umuarama manteve-se
como terceiro órgão de
defesa do consumidor em
volume de atendimentos em
todo o Estado do Paraná,
considerando os números
acumulados de janeiro a
julho deste ano – atrás
apenas de Maringá e do
Procon Estadual (Curitiba).
O desempenho pode ser
conferido no site do Procon
PR (www.procon.pr.gov.
br), na aba “Procon-PR em
Números).
O órgão estadual lidera
o ranking com 34.560 atendimentos acumulados nos
sete primeiros meses do
ano, depois vem a Cidade
Canção com 9.963 e Umuarama parece em terceiro,
com 4.427 – à frente de Sarandi (4.045) e de cidades
bem maiores, como Ponta
Grossa (3.676), Londrina
(2.875), Foz do Iguaçu (943)
e Cascavel (712 atendimentos).
A Secretaria Municipal
de Proteção e Defesa do

Procura tem sido intensa no Procon e os atendimentos buscam resolver os conflitos

Consumidor também divulgou nesta sexta-feira,
31, um relatório parcial
das atividades realizadas

pelo Procon Umuarama em
2020. Entre os números,
destacam-se os atendimentos preliminares (3.302), as

CIP – Carta de informações
Preliminares (944), as audiências de conciliação
(142) e consultas simples

(124). Foram recebidas
56 reclamações de ofício,
46 certidões negativas de
violação de direitos do consumidor 14 certidões de
regularidade para exercício
de atividade de taxista.
Houve ainda orientações jurídicas, quatro
aberturas diretas da reclamação, nove ações extra-Procon, 29 termos de
investigação preliminar,
sete pesquisas de preço
de gás GLP, sete pesquisas
de preço de combustíveis,
nove pesquisas de preço
de cesta básica, 15 decisões administrativas de
arquivamento, 41 decisões
administrativas subsistentes e seis processos encaminhados para inscrição
em Dívida Ativa.
Além disso, o órgão
desenvolve programas
educativos, estudos e pesquisas na área de defesa
do consumidor. O Procon
Umuarama atende das 9h
às 16h com agendamento
prévio, por conta da pan-

demia de coronavírus.
O atendimento pode ser
agendado por telefone,
e-mail ou presencialmente
na sede, localizada na
Avenida Presidente Castelo, 3871, centro. O contato
pode ser feito pelo telefone
(44) 3624-0805 ou 36243973 e e-mail procon@
umuarama.pr.gov.br.
O Procon é um órgão
de defesa do consumidor
vinculado ao Executivo
Municipal, que tem como
objetivo orientar, educar, proteger e defender
os consumidores contra
abusos praticados pelos
fornecedores de bens e
serviços, nas relações de
consumo. “A atuação destacada em nível estadual
se deve à modernização da
estrutura física e atuação
do efetivo, bem como o
aprimoramento na prestação do serviço público,
com celeridade na solução
de conflitos”, explica o secretário João Paulo Souza
Oliveira.

Aciu respalda empresariado interessado em reabrir o comércio aos domingos
Umuarama - A Associação Comercial, Industrial e
Agrícola (Aciu) referenciou
o anseio de proprietários de
estabelecimentos comerciais
interessados em reabrir aos

domingos, protocolando a solicitação junto ao Executivo.
Na tarde de quarta-feira
(29), dezenas de empresários participaram de uma
carreata. Por efeito do de-

creto 165/2020, mercados,
restaurantes, açougues,
padarias e outros estabelecimentos estão impedidos
de funcionar aos domingos.
Os empresários dos seg-

Otimista, varejo de construção
vende mais durante a pandemia
que no ano passado
(Da AE) - De março a
maio, 42% dos varejistas de construção perceberam crescimento
nas vendas em relação
ao mesmo período de
2019. Os que apontaram queda foram 20%
e aqueles que registraram um faturamento
constante foram 38%.
O fato do setor ter conseguido autorização
para permanecer aberto desde o fim de março foi essencial para a
percepção de melhora
do lojistas do ramo. Os
dados são do Termômetro Anamaco, pesquisa
da Associação Nacional de Comerciantes de
Material de Construção
(Anamaco), em parceria
com a Fundação Getúlio
Vargas. O levantamento,
adiantado ao Broadcast
(sistema de notícias em
tempo real do Grupo
Estado), foi realizado
durante o mês de junho.
Mesmo com a percepção de melhora dos
comerciantes de varejo,
a indústria de materiais
de construção não vive
um bom momento. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de
Construção (Abramat),
o primeiro semestre
de 2020 deve apresentar queda de 14,2% no
faturamento do setor
na comparação com o
mesmo período de 2019.
Em maio, último mês
revisado, a queda em
relação ao ano passado
foi de 21,5%. No varejo
em geral, a situação só
começou a melhorar em
maio.
Segundo o IBGE,

após duas fortes quedas
em março e abril (14% e
17,5%, respectivamente), o volume de vendas
no varejo ampliado teve
alta acentuada em maio,
de 19,6%. No acumulado
do ano até maio, esse indicador registrou queda
de 8,6%.
Para o superintend e n t e d a A n a m a c o,
Waldir Abreu, é esperado que o varejo seja
mais positivo em suas
percepções e expectativas. “O comerciante
é otimista por natureza, repõe estoques, faz
compras. A indústria,
por outro lado, é sempre menos otimista”,
explica. Na visão de
45% dos varejistas pesquisados, por exemplo,
haverá crescimento nos
próximos três meses.
Apenas 11% esperam
queda e 44% dos participantes acreditam na
estabilidade. O ânimo
dos comerciantes de

materiais de construção
tem algumas razões de
existir. Segundo o Termômetro Anamaco, a
hipótese mais razoável
é de que as medidas de
sustentação da renda,
com destaque para o
Auxílio Emergencial,
favoreceram a demanda
por materiais de construção.
A pesquisa indica
ainda que a continuação
do otimismo desses varejistas no segundo semestre depende do arrefecimento da pandemia
e da rápida recuperação
das atividades econômicas. Como esse cenário
é “pouco provável”, um
caminho apontado pelo
levantamento para dar
manutenção às boas
expectativas é a “combinação de uma lenta
recuperação da economia, com prorrogação
- ainda que parcial - das
medidas de sustentação
da renda”.

DIFERENÇAS
Ainda que a maioria dos pesquisados tenha
indicado aumento de vendas na comparação
com o ano passado, as empresas menores foram
as que mais relataram um cenário oposto. Das
firmas com 1 a 4 funcionários, 33% reportaram
queda nas vendas. Nas empresas com mais
empregados, essa porcentagem variou de
14% a 20%. Além disso chamou a atenção o
fato do segmento de cerâmica ser um dos que
apresentou melhor desempenho. Das casas de
construção especializadas em revestimentos,
67% declararam ter um resultado positivo de
março a maio. Dentre as focadas em produtos
básicos, esse índice foi de 46%. A pior percepção
foi das casas voltadas para material elétrico,
apenas 30% registraram resultados positivos.

mentos duramente afetados
pela pandemia argumentam que, mediante rigoroso
cumprimento das medidas
preventivas, principalmente
uso de máscaras, álcool gel e

distanciamento, a retomada
não representaria um fator de
disseminação do vírus.
A Aciu acompanha de
perto a atuação do Centro
de Operações de Enfrenta-

mento à Covid-19 (COE) e
respalda a requisição do
empresariado. Neste sábado (1), em cumprimento ao
decreto municipal, as lojas
ficaram abertas até 13h.

Por que os produtos da indústria
brasileira são mais caros?
Por Sistema Fiep
O governo federal apresentou ao Congresso Nacional,
na semana passada, a primeira
parte de seu projeto de Reforma Tributária. Ela se juntará a
outras propostas já em análise
pelos parlamentares, com o
objetivo de alterar o modelo de
cobrança de impostos no país.
Para a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), o avanço
dessa reforma é essencial para
simplificar e tornar mais justo o
sistema tributário nacional, um
dos principais componentes
que tornam os produtos industriais brasileiros tão caros e
menos competitivos.
A indústria é o segmento
econômico em que a carga
tributária tem maior peso. O
setor, que responde por 21%
do PIB brasileiro, é responsável
por 33% do total de impostos
federais arrecadados. Em nível
estadual, quando considerado
o ICMS, o percentual sobe para

42%. Assim, mais de 46% do valor total da produção industrial
brasileira é destinada ao pagamento de impostos. Muito
disso é resultado da incidência
de impostos em cascata sobre
insumos e sobre a produção.
“Esse é um dos principais
componentes do Custo Brasil,
impactando diretamente na
formação de preço dos nossos produtos e dificultando a
concorrência com itens produzidos em outras partes do
mundo”, afirma o presidente
da Fiep, Carlos Valter Martins
Pedro. “É preciso tornar a carga tributária menos complexa e mais justa, distribuindo a
arrecadação de maneira mais
igualitária para que não pese
demasiadamente sobre a indústria e, consequentemente,
sobre os consumidores”.
O peso da carga tributária sobre a atividade industrial é sentida no dia-a-dia das empresas

do setor. A última pesquisa
Sondagem Industrial, realizada
anualmente pela Fiep, mostra
que 81% dos empresários paranaenses estão insatisfeito com
a estrutura tributária do país.
Para 98% deles, a Reforma Tributária é a medida mais importante para melhorar o ambiente de negócios brasileiro.
Por tudo isso, o presidente da
Fiep afirma ser essencial que o
Congresso avance nas discussões sobre a reforma. “O Brasil
precisa encontrar caminhos
para acelerar a retomada de
sua economia após a pandemia do novo coronavírus”, diz
Carlos Valter. “Aprimorar nosso
ambiente de negócios, criando condições mais favoráveis
para investimentos e para a
geração de empregos e renda,
é fundamental neste momento, e isso passa pela aprovação
de uma Reforma Tributária
consistente”, completa.

O peso dos impostos sobre a indústria
21%

é a participação
da indústria no PIB
brasileiro

42%

do ICMS do
Paraná são pagos
pela indústria

81%

dos industriais estão
insatisfeitos com a
estrutura tributária

33%

de todos os tributos
federais são pagos
pela indústria

46%

do total da produção
industrial vão para
pagamento de tributos

98%

consideram
fundamental a
Reforma Tributária

A4

Cidades

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Agoﬆo de 2020

editoria@iluﬆrado.com.br

ISAÚDE

Acumular obsessivamente objetos pode ser
um transtorno mental e precisa de tratamento
Umuarama - A Vigilância Sanitária de
Umuarama precisou
de dois caminhões
de lixo para retirar
objetos acumulados
em uma residência no
Parque Dom Pedro I. O
entulho tomava conta
de todos os cômodos
da casa de uma mulher de 55 anos. Essa
situação foi registrada no último dia 25
de julho e pode se
tratar de caso de acumulação compulsiva,
também conhecido
como transtorno de
acumulação.
A acumulação obsessiva de objetos e
animais vem sendo
registrada corriqueiramente na cidade
pelos agentes da Vigilância em Saúde
Ambienta e conforme
a psiquiatra Caroline
Stefani De Mattos o
hábito pode se tornar
uma doença, conhecida como transtorno
de acumulação e que
acomete mais mulheres, com incidência
de 2% a 5% da população.
“No transtorno de
acumulação a pessoa tem dificuldade
de descartar ou se
desfazer de bens,
independentemente
do valor real deles.
Essa dificuldade resulta na acumulação
de objetos, animais
entre outros bens
que congestionam e
entulham ambientes
a tal ponto que fica
impossível viver na
residência”, disse a
psiquiatra.
A acumulação
frequentemente prejudica a interação
social, pois o acumulador pode não
permitir que outras
pessoas e membros
da família entrem na
sua casa, pois ficam
envergonhados com
a desordem. “Existe

A psiquiatra Caroline Stefani De Mattos ressalta que o hábito pode se tornar uma doença, conhecida como tranﬆorno
de acumulação

A Vigilância Sanitária de Umuarama precisou de dois caminhões de lixo para retirar objetos
acumulados em uma residência no Parque Dom Pedro I

um problema mental, agravado por
outros transtornos.
Essa situação também vai gerar outros
problemas de saúde, pois em meio ao
lixo surgem insetos,
animais peçonhentos e que transmitem
doenças”, explicou
Caroline Mattos.
Segundo o coordenador da Vigilância
em Saúde Ambiental,
Carlos Roberto da
Silva, os agentes de
vigilância já identificaram mais cinco
pessoas na cidade
que podem enquadrar no perfil de acu-

muladores. “Vemos
alguns catadores de
recicláveis começando a acumular coisas, como também
temos casos de profissionais de outros
setores da sociedade
acumulando objetos
sem necessidade”,
ressaltou.
No caso da senhora
de 55 anos, em sua
casa havia mais de
100 bonecas, malas,

bolsas, recicláveis e
roupas velhas empilhadas em todos os
cômodos e só uma estreita passagem livre
para caminhar dentro
da casa. Durante a
limpeza, que exigiu
uma pá carregadeira,
surgiram muitos ratos e baratas, sendo
que o trabalho começou por volta das 8h e
durou até as 15h.

Diagnóﬆico
Pacientes têm dificuldade de descartar
ou se desfazer dos
bens, independentemente do valor real
deles e muitas vezes ocorre por causa
da necessidade de
guardar os itens e ao
sofrimento associado
com o descarte deles.

Os bens acumulados
congestionam, atravancam ambientes
ativos e comprometem substancialmente a utilização prevista desses ambientes.
A acumulação causa
sofrimento ou prejudica o funcionamento
social, ocupacional
ou de outras áreas.

Tratamento
Segundo a psiquiatra Caroline Stefani De
Mattos, a acumulação obsessiva tem tratamento
com terapias e até, dependendo do caso, com
administração de medicamentos. “Os familiares
precisam se aproximar da pessoa que acumula
e buscar um diálogo para ela entender que é
necessário um tratamento para tal transtorno”,
finalizou.

Pesquisa aponta que 40% das
pessoas desconhecem o glaucoma
O glaucoma é uma doença crônica, que provoca
lesões no nervo óptico e não
tem cura. Apesar da gravidade do quadro, quatro
em cada dez pessoas não
sabem o que é, de acordo
com levantamento realizado pelo Ibope Inteligência.
O índice chega a 53% entre jovens com idade entre
18 a 24 anos e a 71% entre
adultos com 55 anos ou
mais. Há, ainda, diferença
em relação ao gênero: 44%
dos homens consultados
estão desinformados sobre
o assunto, contra 38% das
mulheres.
A pesquisa, intitulada
“Um olhar para o glaucoma
no Brasil”, avaliou o nível
de conhecimento de 2,7 mil
internautas sobre a doença.
Os participantes eram provenientes de sete estados:
São Paulo, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Bahia, Ceará e
Pernambuco.

Conforme destaca o
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que preparou
uma seção de perguntas e
respostas sobre glaucoma,
em 80% dos casos, o paciente não apresenta sintomas
logo que se instala. Apesar
disso, a doença pode causar cegueira, se não for
tratada, aspecto desconhecido por mais da metade
(53%) dos entrevistados da
sondagem feita pelo Ibope
Inteligência.

Consultas médicas
Com a ausência de sintomas mais evidentes, a
recomendação é de que se
consulte um médico oftalmologista regularmente,
pois é quem poderá fazer
um diagnóstico precoce
da doença. Para avaliar a
saúde ocular do paciente,
o médico solicita ou realiza exames que permitam
observar e aferir o fundo
dos olhos, campo visual e a

pressão intraocular.
A consulta médica é
fundamental, porque pode
evitar que o paciente descubra tardiamente que
tem a doença, quando já
corre o risco de perder
a visão, como frisa Augusto Paranhos Junior,
presidente da Sociedade
Brasileira de Glaucoma
(SBG), entidade que, em
parceria com a Upjohn,
divisão da Pfizer focada
em doenças crônicas não

transmissíveis, lançou
uma campanha educativa
sobre o tema. A ação,
de caráter preventivo,
porém, esbarra em uma
consequência da desigualdade social: enquanto
83% dos entrevistados
pertencentes à classe A
declaram ir ao oftalmologista pelo menos uma vez
por ano, somente 46% dos
entrevistados da classe
C mantêm essa mesma
frequência.

FATORES DE RISCO
Especialistas também salientam o peso
de determinados fatores que aumentam as
chances de alguém ter glaucoma. A propensão
é maior entre pessoas negras, que tenham histórico da doença na família (hereditariedade),
idosas, portadoras de alto grau de miopia ou
que utilizem, de forma constante, colírios com
corticoide na composição.
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Você sabe como escolher
a ração do seu animal
de estimação? Veja as
dicas do PET Ilustrado
Umuarama – A alimentação é o ponto de
partida para uma boa
manutenção da saúde
e com os pets a situação não é diferente. Por
isso, a escolha de uma
ração balanceada com
nutrientes e vitaminas
para suprir a necessidade
de acordo com a raça,
porte e idade é essencial. O jornal Umuarama
Ilustrado conversou com
profissionais do setor de
venda de ração para cães
e gatos, que deram dicas
sobre o assunto.
Segundo os entrevistados, os cães e gatos
precisam de nutrientes
como aminoácidos provenientes das proteínas,
gorduras, carboidratos,
vitaminas, minerais e
água. Por isso, é importante a escolha da ração.
“Ha muito tempo existia
uma ração para todos os
cachorros, mas o mercado
viu a necessidade de ver
o animal como único e
desenvolver rações específicas para a necessidade
de cada grupo. Hoje temos
rações para raças pequenas adulto e filhotes,
castrados, problemas de
pele, sênior, raças médias,
grandes entre outras”,
disse Erick Zacardi, proprietário da Agro e Pet.
Desta forma ao comprar o alimento do animal
é preciso ficar atendo as
necessidades nutricionais. A primeira dica do
consultor Álvaro Medeiros, também da Agro e
Pet, é ficar atento a idade
do cão, raça e porte. “É
preciso entender a fase
da vida do animal. Existe
ração para os filhotes
que precisam de mais
energia. Como também
é bom observar a raça,
o peso e o tamanho do
animal. Assim, ele tende
a receber a quantidade
e os nutrientes que atendem suas características
individuais”, explicou.
As rações também são
classificadas em básicas,
padrão, premium e super
premium. A diferença
entre esses tipos não
está nos rótulos, mas na
qualidade e na fonte de
ingredientes. “Além da
classificação, o ideal é o
tuto do animal olhar a tabela nutricional da ração
que fica no verso do saco.

SEU PET NO ILUSTRADO

DIA DO VIRA-LATA

Eles são amigos, adoráveis e muito inteligentes.
Na última sexta-feira (31) foi celebrado o dia do
Vira-lata. A data surgiu para conscientização da população sobre a importância de resgatar e adotar os
animais. Segundo pesquisa realizada pelo Inﬆituto
QualiBeﬆ, 80% dos entreviﬆados que tinham algum
animal de eﬆimação em casa disseram ter cães.
Desses, 40% sem raça definida, os chamados “vira
latas”. Ainda de acordo com o levantamento, 30%
dos entreviﬆados sem nenhum cão de eﬆimação
pretendem ter um futuramente.
Segundo os entreviﬆados é preciso ficar atendo as necessidades nutricionais dos animais

ELE É BRASILEIRO

As rações também são classificadas em básicas, padrão, premium e super premium

No saco da ração tem as
quantidades que devem
ser ministrada para os
animais, peso e suas necessidade nutricionais
diárias”, disse Zacardi.

Observe o
pelo do cão
Após escolher um tipo
e uma marca, fique atento
às fezes, se ele é ativo, à
pelagem e se ele continua
comendo bem. Quando o
alimento tem baixa qualidade, a primeira coisa
que muda é o pelo, que
fica seco e quebradiço.

Doença e terapias
Seu cão tem algum problema de saúde?
Saiba que existem rações terapêuticas e
específicas para animais obesos, diabéticos,
alérgicos, cardiopatas, nefropatas, com
problemas nos tratos urinário e gastrointestinal, por exemplo. No entanto, só devem ser
utilizadas se forem indicadas por um médico
veterinário. “Animais com questões de saúde,
como problemas renais, alergias, problemas
de estômago e cachorros obesos. Para cada
situação existe um alimento para ajudar
na melhoria de vida desses animais”, falou
Medeiros.

Os cães e gatos precisam de nutrientes como aminoácidos provenientes das proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas,
minerais e água disse Erick

O Terrier brasileiro, mais conhecido popularmente como Fox Pauliﬆinha. O Fox Pauliﬆinha é um
cachorro de porte pequeno a médio, cujo tamanho
exato é determinado pela sua herança genética.
O corpo tem um perfil quadrado e exibe linhas
suaves, que dão uma aparência muito elegante a
eﬆe representante encantador da família do Terrier.
O Terrier brasileiro é um cão hiperativo, inteligente
e curioso, com um temperamento muito alegre e
perspicaz. Quando recebem uma boa educação,
eﬆes peludos podem facilmente aprender muitas
funções, truques e esportes caninos.

CINOMOSE
A cinomose é uma doença infectocontagiosa
que afeta cães causada por um vírus, é altamente
contagiosa e coﬆuma acometer cães que ainda
não terminaram o esquema vacinal (filhotes) ou
que não coﬆumam receber o reforço anual da
vacina, sua transmissão se dá através do contato
com secreções, urina e fezes, casinha, cobertores
e alimentos dos animais infectados também são
fontes de infecção. Conforme a veterinária Mayara
Mori, da clínica Salvare, a única forma de prevenir
a doença é com vacinação e com vacina de qualidade, que possuí selo de garantia e eficácia.
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Quando os ﬁlhos agridem os
pais idosos: a quem pedir socorro?
Essa semana tivemos
uma situação em que um
homem de 32 anos foi preso
após agredir fisicamente a
mãe e quebrar móveis da
casa no bairro Primeiro de
Maio, em Umuarama. No
último dia 21 um casal de
filhos foi preso em flagrante
por manter a mãe de 82
anos em cárcere privado e
se apropriar da aposentadoria da mulher em Foz do
Iguaçu.
Esses tristes retratos
trouxeram a tona uma
questão que muitas vezes
passa desapercebido no
dia a dia, que é a violência
contra os idosos.
DISQUE 100
Dados do Disque 100,
canal de denúncias do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos,
apontam que em virtude da
pandemia do coronavírus,
houve um salto de março de
2020 para cá no número de
casos denunciados.
No começo de março
foram formalizadas 3 mil
denúncias pelo canal nacional, em abril esse índice
passou para 8 mil e, em
maio, foi para quase 17 mil.
As causas apontadas para
essa elevação são: isolamento social e o convívio
maior desses idosos com
os familiares que estão em
casa.

INOTAS
Moto furtada é
recuperada em Ivaté

ONDE DENUNCIAR
As denúncias de abusos e violências contra idosos
podem ser feitas:
Disque denúncia: 100
CREAS/CRAM: 3906 1092
Rua Pinguim, nº 4651 - Praça Tamoyo
Conselho Municipal dos direitos do Idoso
3906-1101
Av. Pres. Castelo Branco, 3370, salas 5 e 6
Ministério Público do Paraná
3622-8302
SAMU 192
Polícia Militar: 190 ou 3622-5868
Na maioria dos casos, a violência contra a pessoa idosa é praticada por alguém da família
como filhos, netos, genros ou noras e sobrinhos (foto Agência Brasil)

Guarda Municipal: 199

VULNERÁVEIS
Segundo dados do Disque 100, as pessoas idosas
são a segunda parcela da
população mais vulnerável
à violência, atrás apenas
das crianças e adolescentes. As denúncias de violações contra esse grupo
representam 30% do total
recebido pelo Disque 100
em 2019. Foram contabilizados 48,5 mil registros
referentes ao grupo.
Na maioria dos casos,
a violência contra a pessoa idosa é praticada por
alguém da família como
filhos, netos, genros ou

noras e sobrinhos. Esses
parentes aparecem em 83%
dos casos.
VÍTIMAS
A mulher, de cor branca,
com idade entre 76 e 80
anos e ensino fundamental
incompleto é a principal
vítima de violência. O suspeito é, predominantemente, a mulher, de cor branca,
com idade entre 41 e 60
anos e nível fundamental
incompleto.
A violação contra pessoas
idosas que concentra o maior
volume é a negligência, com
38 mil registros, quase 80%

do total, seguida de violência
psicológica (24%), abuso
financeiro (20%), violência
física (12%) e violência institucional (2%).

autonegligência. No mesmo
período de 2019 o número
de atendimentos era 40%
a mais, com 119 idosos em
monitoramento.

EM UMUARAMA
Atualmente na Capital
da Amizade 85 idosos e
seus familiares estão sendo
acompanhados através
do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) por
situações de violência que
se caracteriza não apenas
com a agressão física, mas
também com a psicológica,
financeira e até mesmo a

ACOMPANHAMENTO
Segundo a presidente
do Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso e Chefe de
Divisão do CREAS/CRAM,
Vanessa Luciane Nobre Pereira, todas as denúncias recebidas por diversos canais
acabam junto ao CREAS,
que fará o acompanhamento
de cada caso através de visitas na residência, conversas
com a família e em situações

Gado na pista se tornou um perigo
para condutores entre Iporã e Altônia

A Polícia Militar recuperou na madrugada deste
sábado (1º), em Ivaté, uma
motocicleta Honda CG150 Titan azul, que havia
sido furtada. O veículo foi
levado para a delegacia da
Polícia Civil de Icaraíma e
posteriormente devolvida
ao proprietário.

A falta de consciência
de proprietários rurais
está colocando em risco
a vida de condutores que
trafegam pela PR-490, entre Iporã e Altônia, principalmente durante a noite.
A Polícia Rodoviária
Estadual tem flagrado e
atendido a solicitações de

Vítima flagra ladrões
mexendo em mochila
no centro

Apreensões feitas em poucas horas
em Guaíra passam de R$ 3 milhões

Uma pessoa acionou
a Polícia Militar na noite
de sexta-feira (31) na rua
Ministro Oliveira Salazar
após flagrar dois homens
mexendo em sua mochila.
Segundo a PM, a vítima
contou que deixou a mochila sobre uma motocicleta e ao voltar encontrou
a dupla remexendo em
seus pertences e levando
documentos e dinheiro.
Eles fugiram e não foram
encontrados.

Ladrões arrobam
caminhão e levam
frango e queijo
Dois homens acabaram
presos após arrombar um
caminhão e furtar frango
congelado e mussarela,
na manhã de sexta-feira
(31), em Iporã, segundo a
Polícia Militar.
De acordo com a PM, o
arrombamento foi descoberto por volta das 7h30
e cerca de quatro horas
após, populares contaram
que haviam dois homens
saindo com sacolas de
uma construção na avenida Silvino Izidor Eidt. No
local a dupla foi abordada
e os policiais encontraram os produtos furtados.
Eles foram levados para a
delegacia da Polícia Civil
acusados de furto.

Duas apreensões realizadas através da Operação
Hórus entre a noite de sexta-feira (31) e a madrugada
deste sábado (1º) em Guaíra
resultaram na apreensão de
dois caminhões, três carros,
uma embarcação e 1.140
caixas de cigarros contrabandeados. A estimativa
da Polícia Federal é que o
prejuízo deixado seja de R$
3,120 milhões ao crime organizado. Ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Federal, na madrugada de sábado, durante patrulhamento
na zona rural de Guaíra,
os policiais visualizaram
movimentação suspeita
em porto clandestino da re-

usuários que encontram
gado na pista. Somente
na noite desta sexta-feira (31) equipes da PRE
tiveram que retirar os
animais da rodovia por
duas vezes.
De acordo com a polícia, a propriedade rural
de onde os animais estão

gião e resolveram realizar
aproximação silenciosa.
Segundo a PF, na tentativa
de abordagem, os criminosos empreenderam fuga em
meio à mata ciliar fechada
- não sendo encontrados.
De acordo coma PF, no
local foram apreendidos
dois caminhões MB 1113,
um Fiat Toro e uma embarcação de 12 metros
carregados com aproximadamente 1.100 caixas de cigarros paraguaios, prejuízo
de aproximadamente R$ 3
milhões ao crime organizado da região.
A outra ação ocorreu
um pouco antes, ainda na
noite de sexta-feira, quando

saindo já foi localizada,
agora a etapa seguinte
é para a identificação do
proprietário. Em caso de
acidentes, se identificado,
o dono do animal pode ter
que arcar com os prejuízos das vítimas, além de
ainda responder criminalmente pela negligência.

os agentes visualizaram
movimentação suspeita em
estrada de terra em Guaíra e resolveram realizar
acompanhamento.
Segundo a PF, no local foram apreendidos 01
Chevrolet Astra e um Chevrolet Vectra carregados
com 40 caixas de cigarros
paraguaios, com prejuízo
estimado de R$ 120 mil.
A Operação Hórus é uma
ação conjunta da Polícia
Federal, do Cobra/BPFron,
COE/BOPE da PMPR, Tigre/
PCPR, BOPE/PMMS, Força
Nacional e pelo Exército
Brasileiro, com apoio da
SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

mais graves até mesmo o
internamento desse idoso
em um abrigo.
ACOLHIMENTO
O CREAS tem uma equipe e toda uma rede de acolhimento para acompanhar
o caso, através de psicóloga,
assistente social e assessoria jurídica. “Não importa o
canal em que a denúncia é
realizada, seja pelo Conselho do Idoso, pela Guarda
Municipal, Polícia Militar,
ela sempre vai chegar até
o CREAS que vai fazer o
acompanhamento de cada
caso”, explicou Vanessa.

Identificados os mortos
em confronto com
a PM em Xambrê

Os corpos foram liberados na manhã deste sábado
para as famílias

Foram identificados no Instituto Médico Legal (IML)
de Umuarama os três mortos em um confronto com a
Polícia Militar ocorrido no início da tarde desta sextafeira (31), na PR-182, no distrito de Casa Branca, em
Xambrê, a 33 km de Umuarama.
IDENTIDADES
Rafael Machado Soares, 23 anos, o “Curitiba”; Junior Alves Fortes Silva Filho, o “Alemão” e Luiz Felipe
Silva Souza, o “Lipe”, ambos com 18 anos, estavam em
um Fiat Uno bordô e teriam reagido a uma tentativa
de abordagem dos policiais e acabaram baleados e
mortos em troca de tiros.
Um policial do destacamento de Pérola também
ficou ferido na perna, foi socorrido pelo Samu até o
hospital de plantão em Umuarama. Ele não corre risco
de vida.
ROUBO
Segundo informado pelo tenente José Carlos Francelino no local do incidente, a PM tinha a informação
de que o trio iria cometer um assalto no distrito de
Casa Branca e realizava rondas em busca do carro e
dos ocupantes. Todos eram moradores de Pérola, a 13
km de distância do local do incidente.
INVESTIGAÇÃO
o caso agora passa a ser investigado pela Polícia
Civil de Xambrê, que deve instaurar inquérito para
apurar as circunstâncias do confronto e também o
envolvimento dos suspeitos em roubos ocorridos na
região nas últimas semanas.
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Prefeitura terá boletins semanais para
acompanhar evolução de casos da dengue
Umuarama - A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa)
começou a divulgar os
boletins para acompanhamento da evolução
de casos de dengue em
Umuarama, com o início do novo ano epidemiológico definido pela
Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa). Para
facilitar a comunicação,
a Vigilância Ambiental –
setor responsável pelas
ações nesta área – vai
emitir boletins semanais
para atualizar o quadro
da doença.
O primeiro informe foi
publicado no sábado, 1,
e traz dados sobre notificações, casos suspeitos,
descartados e confirmados. A cidade começa o
ano epidemiológico com
três casos confirmados.
O anterior foi encerrado
no último dia 25, com
6.375 casos da doença
acumulados nos últimos
12 meses, apesar de
todas as ações realizadas pelo município, com
apoio de parceiros e da
sociedade organizada.
Uma morte foi registrada no período.
“A nova metodolo-

gia segue orientação da
Sesa, que também emite
boletins com menor periodicidade, delimitando
semanas epidemiológicas. O importante é
manter o foco na prevenção, nos cuidados,

na limpeza do quintal e
na eliminação de criadouros em nossas casas.
Não queremos que a
situação se repita, com
recorde de casos, mas
para isso todos temos
que nos empenhar”,

orientou a secretária
municipal de Saúde,
Cecília Cividini.
O Paraná fechou o
ano da dengue com mais
de 360 mil notificações,
das quais cerca de 230
mil foram confirmadas.
Houve 177 mortes. Em
Umuarama o trabalho
de prevenção e combate à dengue não parou
nenhum dia. Nesta semana, por exemplo, uma
equipe de servidores da
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (Smel)
percorreu ruas, avenidas e terrenos baldios
da cidade recolhendo
materiais recicláveis e
resíduos com potencial
de acumular água e favorecer a reprodução do
mosquito transmissor
da doença.
De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Jeferson Ferreira,
todo dia os servidores
recolhem pelo menos um
caminhão de resíduos.
“Estamos nesta ação
desde que foi decretada
situação de emergência
por conta da pandemia
de coronavírus. As atividades esportivas da
Smel foram interrompi-

das e desde então nossa
equipe passou a apoiar
as ações da Vigilância Ambiental contra a
dengue, orientada pelo
chefe do setor”, explicou
Jefinho.
“Nesse período, o pessoal da Smel e os nossos
agentes de combate a
endemias percorreram
várias vezes todos os
bairros da cidade e,
infelizmente, notamos

que a cada passada a
situação é a mesma,
ou seja, a população
continua jogando lixo
na rua, nos canteiros e
terrenos vazios. É esse
hábito que precisa mudar, além de manter os
quintais limpos, para
que possamos reduzir
os números da dengue”,
reforça Carlos Roberto
da Silva, coordenador
da Vigilância Ambiental.

AÇÕES
As ações foram reforçadas com o trabalho
voluntário de atiradores do Tiro de Guerra
05.012, jogadores da Associação de Futsal
de Umuarama (Afsu) e outros parceiros. O
Programa Bairro Saudável percorreu toda a
cidade e recolheu 1.422 toneladas de resíduos,
móveis velhos, eletrodomésticos e materiais que
poderiam servir de criadouros para o mosquito
da dengue.
“Faltou um pouco mais de conscientização
da população, porque a maioria dos focos é
encontrada nos quintais. Não podemos baixar
a guarda. Um novo ano epidemiológico se
inicia e temos que manter os quintais livres de
criadouros, sem água parada e com a atenção
redobrada para que o alto índice de casos positivos deste ano não se repita mais”, recomendou
o prefeito Celso Pozzobom.

Prolongamento da Avenida Portugal até a Aterro sanitário pode receber apenas
PR-482 já recebe meio-fio e solo cimento caçambas com resíduos de construção

Neﬆa semana, porém, o novo trajeto da Portugal começou a ganhar contornos mais visíveis

Umuarama - A extensão da Avenida Portugal até a PR-482 já tem
um trecho praticamente
pronto para receber capa
asfáltica. A empresa responsável pela obra acelerou o ritmo de trabalho
nos últimos dias e nesta
semana preparou um
trecho significativo para
a pavimentação, com
solo cimento e meio-fio.
Os serviços preliminares estão sendo feitos há
alguns meses, como limpeza, terraplenagem e
implantação de galerias
pluviais e bocas de lobo,
além da remoção de um
barranco que tem exigido grande movimentação
de terras. Nesta semana,
porém, o novo trajeto
da Portugal começou a
ganhar contornos mais
visíveis, com o preparo
final do solo para aplicação da pintura de ligação
e da capa asfáltica.
A obra está mais
adiantada na parte inicial, próximo à sede da
Guarda Mirim – no final
da Rua Monteiro Lobato. O prolongamento da
Avenida Portugal – cujo
traçado atual vai da Praça Portugal até a Guar-

da Mirim (cerca de 500
metros) – foi concebida
para estimular o desenvolvimento daquela região – que abriga várias
empresas e tem grande
potencial de crescimento – e de toda a cidade,
além de facilitar o acesso
a bairros populosos, ao
futuro shopping e à nova
rodoviária, em fase final
de obras.

INVESTIMENTO
O investimento na
pavimentação é de R$
4,9 milhões e a maior
parte dos recursos é
do governo do Estado,
por meio do Programa
ParanaCidade, além de
contrapartida municipal.
Serão 27 mil m² de asfalto novo, recapeamento
e adequações no trecho
atual. “Além de melhorar
um importante acesso
ao centro da cidade, a
obra modernizará uma
das rotas mais utilizadas pelo tráfego pesado,
por conectar o fluxo que
chega ao Paraná pela
ponte de Porto Camargo
(Icaraíma) à PR-323, e de
lá ao Porto de Paranaguá
e a outras regiões do Estado”, lembra o prefeito

Celso Pozzobom.
Quando concluída,
a avenida terá 3,2 mil
metros de extensão (incluindo a parte antiga),
da Praça Portugal até
o trevo da PR-482. O
serviço é realizado pela
Sotram Construtora e
Terraplenagem. “O município também pretende
integrar a Portugal com
outras avenidas importantes da cidade, como
a Dr. Ângelo Moreira da
Fonseca e a Rio Grande
do Norte, para distribuir melhor o fluxo de
tráfego”, acrescentou o
diretor de Obras da prefeitura, Nélio Guazzelli.

CARACTERÍSTICAS
Segundo o secretário municipal de Obras,
Planejamento Urbano,
Projetos Técnicos e Habitação, Isamu Oshima,
o projeto atende às características do tráfego
que circula pela avenida. O andamento da
obra sofreu impacto da
pandemia e necessitou
de ajustes, mas agora o
ritmo de trabalho é rápido e a evolução pode ser
vista diariamente.

De acordo com a legislação, o município não tem atribuição de receber resíduos das classes
de comércio, indúﬆria e serviços

Umuarama - A Diretoria de Meio Ambiente
e Aterro Sanitário da
Prefeitura de Umuarama
informa que o fechamento do aterro municipal
para o recebimento de
caçambas com resíduos
mesclados atende orientação do Ministério Público Estadual, por conta
de inquérito civil que
apura atuação irregular
das empresas que exercem atividade de coleta
e transporte, e solicita
providências para regularizar a destinação de
resíduos sólidos da construção civil por meio de
caçambas no município.
O inquérito foi instaurado em setembro
de 2014 e leva em conta vistorias realizadas
pelo antigo Instituto
Ambiental do paraná
(IAP), renomeado para
Instituto Terra e Água
(IAT) recentemente, sobre a célula destinada
ao depósito de materiais
volumosos no aterro sanitário do município. “A
célula inclusive já foi
desativada e parou de
receber resíduos. Iniciamos sobre ela o plano de
recuperação de área de-

grada, que prevê cobertura com uma camada de
terra e a estabilização
com plantio de grama”,
explicou o diretor de
Meio Ambiente, Matheus
Batista.
De acordo com a legislação, o município não
tem atribuição de receber resíduos das classes
de comércio, indústria
e serviços (conforme a
Lei Federal 12.305/2010,
que estabelece a política
nacional de resíduos
sólidos) e nem caçambas irregulares (a regulamentação está na
lei municipal 276/2010).
“Apenas caçambas em
conformidade com a lei
poderão ser descarregadas no aterro, com os
resíduos devidamente
separados (recicláveis,
entulho de obra e madeira)”, explicou o diretor.
Matheus Batista lembra que mesmo com a
instauração do inquérito
em 2014, o município continuou recebendo caçambas da forma como chegavam, “ou seja, houve
bastante tempo para as
empresas se adequarem
à legislação”, disse. Até
pouco tempo, algumas

empresas utilizavam as
caçambas para descartar no aterro resíduos de
construção misturados
com marmitas de alimentos, móveis velhos,
pneus, peças de veículos e motos, lâmpadas,
orgânicos, recicláveis,
eletrônicos, entulho verde e até animais mortos
de pequeno e grande
porte, além de resíduos
de indústria moveleira e
todo tipo de lixo.
USINA DE BRITAGEM
O aterro sanitário
pode receber apenas
resíduos de construção
civil, pois conta com uma
usina de britagem que
permite o processamento e reaproveitamento do
material para o cascalhamento de estradas rurais. “Para outros tipos
de resíduos, as empresas
de caçambas devem proceder conforme o Plano
de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS)
que é obrigatório para a
concessão do seu alvará de funcionamento”,
concluiu o diretor de
Meio Ambiente e Aterro
Sanitário do município,
Matheus Batista.
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Embalado, Corinthians enfrenta o
Mirassol para sonhar com tetra inédito
São Paulo, (AE) - Embalado por três vitórias nos
três jogos após a retomada
do futebol, o Corinthians
enfrenta o Mirassol neste
domingo, às 16h, em sua
Arena em Itaquera. A equipe alvinegra conseguiu
uma classificação improvável para o mata-mata, ao
contar com duas derrotas
do Guarani, e avançou
para a semifinal com triunfo por 2 a 0 sobre o Red
Bull Bragantino. Do outro
lado, a “zebra” Mirassol
também conquistou feito
improvável: passou pelo

São Paulo nas quartas de
final, com vitória por 3 a
2 no Morumbi, depois de
ter perdido 18 jogadores
durante a paralisação do
Paulistão.
Autor do segundo gol
do Corinthians contra o
Bragantino, o atacante Jô
evitou falar de favoritismo
e de uma possível final
diante do rival Palmeiras.
“O Mirassol não caiu de paraquedas, fez por merecer
na competição, fizeram um
jogo muito bom com o São
Paulo e estão na semifinal.
Vamos respeitar, como

fizemos com o Bragantino.
Ninguém ganha jogo antes
do apito, é nos 90 minutos,
dedicando-se. Vai haver
respeito, mas com nossa
imposição. Temos nossas
estratégias, é jogo único,
não pode haver erros. Sabemos que será um jogo
difícil”, afirmou Jô, que
voltou a jogar na última
quinta-feira depois de quase oito meses parado.
O técnico Tiago Nunes
não tem novos desfalques
para escalar o Corinthians.
Pelo contrário: pode ganhar duas opções. O volan-

te colombiano Cantillo está
melhor fisicamente após
se curar do coronavírus,
e o atacante Everaldo recuperou-se de dores musculares. O centroavante
argentino Mauro Boselli
segue fora depois de passar por cirurgia no rosto.
Assim como Jô, o técnico Tiago Nunes disse que
o adversário da semifinal
não é surpresa. “Não tem
nada de zebra, o Mirassol chegou por méritos
próprios, por seu esforço,
sua qualidade de jogo, seu
grande trabalho, seu trei-

nador, sua continuidade,
sua estrutura. Respeitamos muitos eles. Sabemos
que eles têm uma equipe
competitiva, que tenta jogar um bom futebol, teremos que fazer um grande
jogo para conquistar a
vaga na final.”
Do lado do Mirassol,
o técnico Ricardo Catalá
admitiu que não imaginava estar na semifinal do
Paulistão. “O futebol nem
te permite pensar muito
o futuro, com meses de
antecedência. No futebol
você só pensa o que vai ter

daqui três dias. Sempre
tem um desafio que te
impede de pensar muito lá
adianta. O futebol é muito
instável. O futebol vive de
resultados”, disse o treinador, ao Estadão.
A tendência é de que
Catalá não faça alterações
na equipe que iniciou o
jogo contra o São Paulo. O
treinador perdeu 18 jogadores, promoveu jovens da
base e contou com a estrela
de Zé Roberto, atacante
inscrito na última terçafeira que marcou dois gols
no Morumbi.

Palmeiras aposta na insistência e busca time ideal para bater Ponte e ir à final
São Paulo, (AE) - Com
atuações irregulares na
retomada do Campeonato
Paulista, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta neste
domingo, às 19 horas, no
Allianz Parque, apostando
no fôlego em dia e ainda
em busca da formação
ideal para se classificar
à final do Campeonato
Paulista, torneio que não
vence desde 2008.
O Palmeiras tem a melhor campanha entre os
quatro semifinalistas - 25
pontos em 13 jogos -, o que
lhe garante a vantagem do
mando de campo na semifinal e no segundo duelo
da decisão, se avançar,
mas o desempenho nas úl-
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timas três partidas causou
alguma preocupação.
O time perdeu para o
Corinthians por 1 a 0, depois derrotando o Água
Santa por 2 a 1 e o Santo
André por 2 a 0 para avançar às semifinais. E, se no
clássico os seus melhores
momentos foram no segundo tempo, também foi na
etapa final que saíram os
quatro gols, sendo três dos
quatro após os 40 minutos.
Esses gols tardios,
aliás, parecem ser uma
tônica do Palmeiras em
2020, mesmo antes da
pausa das competições em
função do surto do coronavírus. Tanto é assim que o
time marcou 22 dos seus

I

V

E

R

S

26 gols nesta temporada
no segundo tempo. Mas um
dos poucos gols a sair na
primeira etapa foi diante
da Ponte Preta, em fevereiro, no Moisés Lucarelli,
marcado por Willian, no
triunfo por 1 a 0.
A insistência até o fim,
que também é vista como
dificuldade para criar,
pode ser importante para
evitar o que aconteceu em
2019, quando após dois 0 a
0, caiu nas semifinais nos
pênaltis para o São Paulo,
mesmo atuando em seu estádio. A Ponte Preta, aliás,
também traz uma memória ruim para o Palmeiras
sobre outra semifinal, a de
2017, quando foi elimina-
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do na sua casa com uma
vitória insuficiente por 1
a 0, pois havia perdido em
Campinas por 3 a 0.
Evitar a repetição de histórias ruins também poderá
levar o técnico Vanderlei
Luxemburgo a alcançar
um marco neste domingo.
Terceiro treinador que mais
vezes dirigiu o Palmeiras
- 390 partidas -, poderá
se igualar a Luiz Felipe
Scolari, o segundo da lista
de jogos, na vice-liderança
de vitórias, com 237. Os
dois rankings são liderados
por Oswaldo Brandão (586
partidas e 342 vitórias).
FORTE ASCENSÃO
De quase rebaixada
para as semifinais, a Pon-
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te segue com o seu conto
de fadas no Paulistão.
“Precisamos seguir com
sangue nos olhos e deixar o sangue dentro de
c a m p o. R e s g a t a m o s a
confiança do elenco e
estamos colhendo os frutos de todo um trabalho
realizando com grande
seriedade. Ninguém é
campeão de forma antecipada. Precisa mostrar
isso dentro de campo.
Será um jogo difícil, enfrentaremos uma equipe
de muita qualidade, mas
já demos mostras do que
podemos fazer”, destacou
o técnico João Brigatti.
Para o duelo decisivo,
o treinador deverá promo-
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Egressa de Administração é doutora pela USP
Joice Chiareto investiu em mestrado e doutorado e hoje orgulha-se da trajetória bem-sucedida que vem construindo

Dez anos se passaram desde que
Joice Chiareto comemorou o diploma
de bacharel em Administração pela
Universidade Paranaense, primeiro
grande e decisivo passo que a levaria
para uma trajetória acadêmica de
sucesso. Como todo bom aluno, ela sabia
que teria que prosseguir os estudos para
atingir suas metas.
E assim fez: “Eu me formei em 2010
e já no início de 2011 fiz um curso de
inglês instrumental para o Anpad, um
exame de proficiência necessário para
ingressar em grande parte dos cursos
de pós-graduação stricto sensu de
Administração”.
Também em 2011 ela deu outro passo
determinante: se candidatou para uma
vaga de aluno especial do curso de pósgraduação em Administração da FEA/
USP. “Como aluna especial eu tinha
permissão para assistir às aulas de uma
das disciplinas; optei por Administração
Estratégica”, conta a egressa da Unipar,
que no final daquele ano fez seleção para
ser aluna regular e foi aprovada.
E quando terminou o mestrado, já se
inscreveu para o doutorado na USP,
concluído no ano passado. Ela diz
gostar muito da carreira que escolheu,
a docência. “Realmente acho que é
a minha vocação, apenas considero
que não é uma carreira que recebe a
valorização que merece”, lamenta.
Atualmente Joice trabalha em uma
startup de desenvolvimento de pessoas
e liderança, a Flead, e também escreve
conteúdo para cursos EAD, na área de
gestão em saúde. Antes, atuou por três

E

ver o retorno de Roger ao
time titular. O experiente
atacante de 35 anos, com
passagem inclusive pelo
Palmeiras, entrou bem no
segundo tempo na vitória
sobre o Santos e poderá ter
a responsabilidade de ser
um líder dentro de campo.
Esta, inclusive, é a
única dúvida do treinador. Caso Roger seja
confirmado, Alison Safira
ficará como opção no
banco, que já tem Moisés.
O reforço da Ponte Preta
marcou um gol contra
o Santos e poderá ser
o elemento surpresa no
Allianz Parque. E tem o
zagueiro Henrique Trevisan que é de Umuarama.

anos na conceituada FECAP (Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado),
instituição de ensino superior focada em
gestão de negócios.
Gestão em saúde
Para a carreira docente Joice diz que
recebeu muito incentivo dos professores:
“Eles me incentivaram a participar de
projetos de iniciação científica e a me

candidatar ao mestrado”. Outro estímulo
importante diz ter vindo da gerente do
Cemil, Renilde de Alvarenga: “Ela me
deu a oportunidade de estagiar no Cemil
e posteriormente ser contratada no
hospital, onde o trabalho que desenvolvi
neste período me motivou a fazer
minhas pesquisas na área de gestão
em saúde, que foi o foco da minha
dissertação e da tese”.

Joice Chiareto,
egressa do
curso de
Administração
da Unipar:
muito estudo,
muita dedicação
e sonhos
realizados

Unipar e Prefeitura
inauguram laboratório
em Francisco Beltrão
A Universidade Paranaense
e a Prefeitura de Francisco
Beltrão inauguraram neste mês
o laboratório de manipulação de
medicamentos fitoterápicos. O
projeto foi lançado há dois anos e
tem parceria também do Governo
Federal.
A unidade vai funcionar no Câmpus
da Unipar. O próximo passo prevê
o treinamento dos profissionais de
saúde e o estímulo à produção das
plantas pelos agricultores locais. Os
medicamentos serão dispensados
na rede pública municipal, com
receita médica. Serão produzidos
chás e medicamentos fitoterápicos,
em cápsulas.
Trata-se de um projeto do
Ministério da Saúde para inserção
de plantas medicinais na atenção
básica, fazendo deste laboratório
referência no Brasil. De 10 projetos
apresentados à época, somente o
de Beltrão foi aprovado, mas Toledo
e Umuarama, na mesma parceria
entre Unipar e prefeituras, já estão
com os seus em andamento.
O professor Claudemir José
de Souza, diretor da Unipar de
Francisco Beltrão, diz que “parcerias
como esta fazem com que a
Universidade Paranaense cumpra
seu papel social, de estar sempre de
portas abertas para interagir com a
comunidade”.
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Para os curiosos
e amantes da
história

O longa da
pandemia

Apesar do isolamento
social, um grupo de artistas
se junta para ensaiar, virtualmente, uma peça de Nelson
Rodrigues. Esse é o mote
do longa-metragem “Álbum
em Família”, que começou a
ser rodado no Rio de Janeiro, com roteiro e direção de
Daniel Belmonte. O elenco
reúne Otávio Muller (foto),
George Sauma, Valentina
Herszage, Ravel Andrade
entre outros. A história se
passa nos dias de hoje e se desenrola quando esse grupo
de atores, liderado pelo diretor Daniel Belmonte, decide
planejar a montagem da peça “Álbum de Família” para
questionar a ideia da família tradicional brasileira a partir
de suas próprias experiências de confinamento durante a
pandemia. Todos os cuidados que o momento exige estão
sendo observados. Os sets virtuais montados nas casas do
elenco - que sofreram interferências da direção de arte,
como se fossem locações - acontecem pela plataforma
Zoom e todo o processo é realizado sem qualquer contato
físico entre os membros da equipe e elenco, com exceção
da participação especial de familiares dos atores que
entram em cena em diversas situações.

Viscondessa

Susto

Wanessa Camargo contou
que ela, o marido, Marcus
Buaiz, e os filhos do casal
contraíram a COVID-19 logo
no início da pandemia. A família não teve sintomas graves e estão curados, apesar
de a situação ter causado um
grande susto na família.

Sob o sol de Goiânia

Marília Mendonça não tem
economizado nos banhos de
sol. A cantora mostrou fotos
nas redes sociais e foi muito
elogiada por seus seguidores.
Nos registros ela aparece
usando biquíni no estilo hot
pants, aquele modelito de cintura alta que tem feito o maior
sucesso entre as fashionistas.

Ligada nas
tendências

Suzanna Freitas, filha de
Kelly Key, mostrou aos seus
seguidores os resultados
de preenchimento labial
e aplicação de botox na
testa. E ela ainda colocou
piercing na orelha. “Ficou
literalmente do jeito que eu
queria, do jeito que pedi. É
uma coisa bem naturalzinha”, celebrou Suzanna.
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Lançamento

A americana Julie
Montagu é Viscondessa
de Hinchingbrooke. Entrou para a aristocracia
britânica ao se casar com
Luke Montagu, Visconde
de Hinchingbrooke. Ela,
o marido e os quatro
filhos vivem numa propriedade rural histórica (Mapperton House),
pertencente à família
de Luke, em Dorset, no
sudoeste da Inglaterra. Na nova série “Por Dentro dos
Castelos Britânicos”, que estreia hoje no Smithsonian
Channel às 22 horas, Julie compartilha como os proprietários de castelos centenários fazem para administrá-los,
ao mesmo tempo em que tentam levar uma vida normal
com a família. Ao longo de oito episódios, que irão ao
ar sempre aos domingos, o olhar curioso de Julie revela maneiras criativas encontradas pelos aristocratas
para manter as construções em que vivem e preservar
sua história. A visitação pública e a locação de espaços
para festas e eventos (que acabam gerando receita para
sustentar boa parte dos reparos que essas propriedades
requerem) são alguns exemplos. O título de viscondessa
e sua relação com a realeza permitem a Julie acesso a
alguns dos mais ilustres aristocratas britânicos – do Duque de Roxburghe, que vive no maior castelo habitado da
Escócia, ao Duque de Buccleuch, o maior proprietário de
terras da Grã-Bretanha. Eles compartilham casos curiosos
e até alguns escândalos por trás dos objetos encontrados
em suas propriedades.

Natural de Illinois (EUA),
Julie conheceu seu marido,
Luke Montagu, quando foi
viver a trabalho na Inglaterra. Ela é umas das principais instrutoras de ioga
e nutrição de Londres e
também atua como uma espécie de comentarista sobre
a família real britânica.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR

Falar de amor é a especialidade do vaqueiro mais
querido do Brasil, Mano Walter. E é com composições
caprichadas e participações especiais das cantoras
Paula Fernandes e Márcia Fellipe que o artista acaba de
lançar o EP “Histórias”. O novo projeto, que teve início
com o lançamento do single “Matuto de Verdade” no
final de maio - faixa que já soma mais de 15 milhões de
visualizações no canal do cantor no YouTube -, traz agora quatro faixas inéditas: “Chorona”, “Sou Eu”, “Deu
Medo” e “Sem Você Não Dá”, todas já disponíveis nas
plataformas digitais. Esta é a primeira de duas partes
que, juntas, vão compor o próximo álbum do artista.

Filmes
Hancock

(Hancock) 13h30, na Record, EUA, 2008. Direção
de Peter Berg. Com Will Smith, Charlize Theron.
Hancock, um super-herói desajeitado, protege os
cidadãos de Los Angeles, mas causa danos colaterais a cada ato heroico que realiza. Hancock não se
importa com o que as pessoas pensam. Entretanto,
após salvar a vida de um executivo, ele conhece a
bela esposa dele e descobre que, apesar de tudo, é
um homem sensível.

As Tartarugas Ninja – Fora Das
Sombras

1) Em qual dessas produções Grazi Massafera
e Moro Anghileri interpretaram Ester e Cristal,
respectivamente?
a) “Páginas da Vida”
b) “Desejo Proibido”
c) “Negócio da China”
d) “Flor do Caribe”
2) Quem viveu Lampião e
Maria Bonita na minissérie de mesmo nome que foi ao
ar pela Globo?
a) Tony Ramos e Bruna Lombardi
b) Nelson Xavier e Tânia Alves
c) Luiza Thomé e Jofre Soares
d) Tarcísio Meira e Luiza Brunet
3) Como se chamava o ator que interpretou Odorico
Paraguaçu em “O Bem Amado”, na novela exibida no
final da década de 70?
a) Jardel Filho
b) Paulo José
c) Paulo Gracindo
d) Lima Duarte
4) Qual dessas duplas de famosas fizeram par romântico com Edson Celulari em “Aquarela do Brasil”?
a) Ângela Vieira Maria Fernanda Cândido
b) Fernanda Rodrigues e Maria Fernanda Cândido
c) Flávia Alessandra e Maria Fernanda Cândido
d) Miriam Rios e Maria Fernanda Cândido
5) Quem interpretou o personagem Gibi, na novela
“Livre Para Voar”, sucesso da Globo nos anos 80?
a) Fernando Almeida
b) Otávio Augusto
c) Matheus Nachtergaele
d) Rodrigo Santoro
(Respostas: 1-d / 2-b / 3-c / 4-c / 5-a)
Horóscopo – 02/08/2020
By Geremy Altins

(Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) 14h00, na Globo, EUA, 2016. Direção de Dave
Green. Com Stephen Amell, Noel Fisher. Auxiliado
pelo Dr. Baxter Stockman, o Clã do Pé planeja libertar o vilão Destruidor exatamente quando ele é
transferido para a prisão. Após o plano de resgate
ser descoberto por April O’neal, as Tartarugas Ninja
entram em ação para impedi-lo – só que fracassam
graças à iniciativa de Krang, um ser alienígena que
planeja invadir a Terra. Para enfrentá-los, as tartarugas contam com a ajuda de um novo combatente:
Casey Jones, um policial que estava no camburão
que conduzia o destruidor quando conseguiu escapar.

Sentença de Morte

(Angel of Death) 21h30, na Bandeirantes. Alemanha, 2004. Direção de Hermann Joha/Stefan
Retzbach. Com Erdogan Atalay, Tom Beck. Ben
e Semir estão de frente para os destroços de sua
parceria. Essa dupla está acabada? Semir deixou o
emprego na polícia por motivos familiares. Ambos
devem trabalhar com novos colegas que realmente
não parecem ser bons.

XXX: Reativado

(XXX: Return of Xander Cage) 02h45, na Globo,
EUA, 2017. Direção de D. J. Caruso. Com Vin Diesel,
Donnie Yen, Deepika Padukone. Xander Cage desiste
de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro
alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de “Caixa de Pandora”. Xander
recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão e, paralelamente, tem que enfrentar
uma resistência formada por governos corruptos
de todo o mundo.

Força Aérea Um

(Air Force One) 00h30, na Globo, EUA/Alemanha,
1997. Direção de Wolfgang Petersen. Com Harrison
Ford, Paul Guilfoyle. Em viagem aérea de retorno
aos Estados Unidos, o presidente americano e sua
família são sequestrados por radicais comunistas,
que pretendem libertar seu líder, que é mantido
preso.

A Mente Que Mente

(The Great Buck Howard) 02h15, na Bandeirantes, EUA, 2009. Direção de Sean McGinly. Com
Tom Hanks, Emily Blunt; Cansado da faculdade de
Direito, o jovem Troy Gable resolve largá-la contra
a vontade do pai. Enquanto não consegue virar
escritor, o rapaz arruma emprego de assistente de
um ilusionista famoso nos anos 70, mas atualmente
em plena decadência.

O Agente

(The Contractor) 02h20, na Globo, Bulgária/Inglaterra/ EUA, 2007. Direção de Josef Rusnak. Com
Wesley Snipes, Lena Headey. O aposentado atirador
profissional James Dial está sendo perseguido por
ter falhado na operação de extermínio de um dos
mais notórios terroristas do mundo. Ele é convocado
por seus antigos contratantes para terminar um serviço e acaba sendo envolvido num assassinato. Para
provar sua inocência, precisa encontrar o assassino
e a verdade por trás desta conspiração contra ele.

Áries
Poderá colher benefícios da dedicação que tem moﬆrado a uma pessoa
ou a uma relação. Facilidade na
obtenção de empréﬆimos. Mas só faça-os se realmente eﬆiver precisando.

Libra
Bom momento para iniciar novas relações. Aproveite! Deve, rapidamente,
pôr fim a situações duvidosas que
envolvam sócios ou colegas. Sua vida
poderá melhorar baﬆante.

Touro
Uma eﬆratégia pode não correr tão
bem como imaginava. Pode sentir-se
empurrado para uma decisão que
não corresponde aos seus anseios.
Não se precipite ao tomar decisões.

Escorpião
Se sentir que foi mal entendido tente
esclarecer de imediato esse equívoco.
Algumas respoﬆas que aguardava
chegarão e serão favoráveis. Hoje o
dia promete!

Gêmeos
Dia muito movimentado. As suas iniciativas darão bons resultados. Use
de toda a habilidade para lidar com
queﬆões econômicas. Poupar pode
ser o segredo para seu sucesso.

Sagitário
Poderá ser confrontado com situações
inesperadas. Comportamentos inovadores não darão resultados satisfatórios, por isso, tome as decisões com
muita calma. Não se precipite.

Câncer
Boas manifeﬆações sentimentais.
Eﬆá protegido, mas convém que
tudo seja sólido e ponderado. Dia
favorável às mudanças profissionais.
Faça cursos de atualização.

Capricórnio
Trate a pessoa de quem goﬆa com
suavidade e compreensão. Os problemas do dia serão ultrapassados de forma diplomática. O segredo é sempre
manter a calma em situações difíceis.

Leão
Embora discretamente não deixe
de ter geﬆos que manifeﬆem tudo
o que sente, o tempo será escasso
para que cumpra todos os objetivos.
Por isso não perca tempo, realize
seus desejos.

Aquário
Mesmo que volte às coﬆas para
alguns assuntos, eles acabarão por
ter de serem enfrentados. De forma
alguma deve tomar iniciativas precipitadas. Você deve analisar bem
cada caso.

Virgem
Cuidado para não ceder mais do que
deve. Precisa ter mais força de vontade para contrariar algumas ideias que
não eﬆão lhe agradando. Pense nisso
e tome decisões acertadas.

Peixes
Enfrentar os problemas com um
sorriso pode ser a melhor forma de
melhorar as coisas. Tende a falar demais, cuidado! Mantenha em segredo
os seus projetos mais ambiciosos.

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Agosto de 2020

Saúde

B3
editoria@ilustrado.com.br

IBELEZA

O uso contínuo do celular pode
marcar o pescoço. Cuidado !
Quase ninguém imagina que isso pode acontecer, mas o fato é que o uso
do celular pode causar
rugas profundas na pele
do pescoço formando um
colar cervical.
COLAR CERVICAL
Pois é. O ato de frequentemente inclinar a
cabeça para baixo a fim
de olhar e manusear os
dispositivos móveis está
acelerando o processo de
envelhecimento do pescoço, cuja pele é muito mais
delicada. Tais movimentos repetitivos formam
sulcos como “colares
cervicais”.
Que coisa, não? Já não
bastavam os radicais livres, efeitos nocivos do
sol, tabaco, bebidas alcoólicas; agora o celular também pode ser agente de
envelhecimento precoce.
TECH NECK
O uso de dispositivos
técnicos está acelerando
o processo de envelhecimento em uma região difícil de tratar: o pescoço.
O problema já tem nome,
“Tech Neck”.
A pele do pescoço é
muito fina, praticamente

quase sempre esquecida,
mesmo para quem tem
o hábito de cuidar do
rosto. A própria característica local somada
às agressões ambientais
como água quente, frio,
poluição, ar condicionado, sol, vento e o uso
de perfumes contendo
álcool e bijuterias podem
provocar ainda mais ressecamento, vermelhidão
e mudança da textura da
região.

O ato repetitivo de abaixar a cabeça para usar dispositivos móveis provoca o dobramento
da pele do pescoço, ocasionando o efeito “Tech Neck” que tem feito muita gente procurar ajuda
no consultório dos dermatologistas / GB Imagem

sem glândulas sebáceas,
com espessura próxima
a dois milímetros, pouco hidratada e onde há
grande movimentação
natural pela própria dinâmica da região.
A inclinação frequente
da cabeça para baixo a
fim de olhar o celular, tablet ou outro dispositivo,
provoca sinais de envelhecimento mais rápidos.
Essa é a explicação de

Os melhores do ano 2020 em
Umuarama conforme a VS Pesquisas
O instituto VS Pesquisas e Promoções Destaca os Melhores do Ano de 2020 em Umuarama.
Pesquisa realizada entre os dias 02 e 10 de
Março de 2020.
Foram distribuídos 793 questionários no
comércio e nos Principais bairros da cidade.
Confira os eleitos.
DESTAQUES:
F. A Mix Concretos e Argamassas – PR 323
Pq. Indústrial 3 Fs: 3639-9009 e 3631-7844
Gráfica Criativa – Av. Tiradentes 3293 Fone:
3624-6858
TM Truck Center – Rod. PR 323 s/n Km 305
– Fones: 3639-3639 e 98454-4110
GR Paraná - Site de Notícias e Publicidades
Fone: 98454-2073
Cidinha Melo – Gerente de Rádio FM – Ilustrada 102,3
Rádio Ilustrada FM 102,3 – Rádio FM Mais
Ouvida Fone: 3623-1005
Clomi’s EPI’s – Equip. de Proteção Individual
Av. Castelo Branco 3670 Fone: 3639-7360
Clínica Odontológica Belo Sorriso – R: Governador Ney Braga 4997 Fone: 3056-3181
Dr. José Mário da Silva Filho – Cirurgião
Dentista
Franciane Eloise – Designer de Sobrancelhas
– Atende Umuarama e Palotina F:99182-6311
Camila Mota Confeiteira Artesanal – Rua
Guaíra 1250 Fone: 41-98498-4078
Giroto Fundações e Terraplanagem – Av,
Anhanguera 2866 Zona V Fone: 3055-2520
Marmitaria Tempero de Casa–Av. Rio Grande
do Norte 4736 Praça Anchieta F:3624- 2344
Glaucia Souza – Cozinheira de Eventos –
Fone: 98441-2787
Super Mário Lanches – Av. Brasil prox. Ao
Hiper Planalto Fs: 99729-9896 e 99953-6284
Lava Car BMW – R. Ministro Oliveira Salazar
4460 Fones: 98433-0467 e 98428-8056
Carla Clemente – Marketing Digital – Fone:
99721-0036
Ilídio Coelho Sobrinho – Diretor de Jornal
Jornal Umuarama Ilustrado – Av. Tiradentes 2680 Jd. Tamoyo Fone: 3621-2500
VS Pesquisas e Promoções “ Sua Empresa
em Primeiro Lugar”.

especialistas em rejuvenescimento.
PESCOÇO
Os movimentos musculares do pescoço realizados a todo o instante
sejam voluntários como
a laterização, extensão,
inclinação para baixo ou
mesmo na mastigação
e fala produzem inicialmente pequenas linhas,
que com o passar do tem-

po vão se acentuando.
O termo tem se tornado
uma das novas preocupações, pois o constante
dobramento da pele em
movimentos repetitivos,
característico da era das
selfies, tem aumentado a
procura por tratamentos
preventivos e corretivos das
rugas e linhas do pescoço.
CUIDADOS
Além disso, a área é

MODO DE USAR
Uma dica importante
é, mesmo quando mexer
nos dispositivos, manter
a cabeça em um ângulo
de 0 grau e a postura
alinhada. O celular deve
ser erguido na direção
dos olhos.
PELE
Com relação aos cuidados diários, especialistas indicam o uso de
sabonetes neutros ou
loções de limpeza à base
de ativos calmantes. As
loções tônicas vêm na
sequência e vão preparar a pele para receber
o sérum tensor que pode
conter ácido hialurônico
de baixo peso molecular,

antioxidantes, vitaminas
e glicosaminoglicanas,
além de substâncias que
recuperem a volumetria
da região.
O protetor solar deve
ter FPS 30 no mínimo e
ser reaplicado após quatro horas no dia a dia. À
noite, a região, após a
higienização, pode receber água termal em jatos
e após alguns minutos,
usar vitamina C na forma de sérum, emulsão
ou espuma associada a
outras vitaminas como
B5, E, F e alfa hidroxiácidos, alternando com
nutritivos.
TRATAMENTOS
A toxina botulínica
(botox) figura entre os
procedimentos mais utilizados hoje para tratar
as linhas de expressão
que formam os colares
horizontais. Além disso,
tratamentos com lasers
também apresentam
bons resultados.
Tem ainda o microagulhamento de ouro com
radiofrequência associado a Vitamina C, Ácido Hialurônico e Ácido
Retinóico. Fale com seu
dermatologista.

Diagnóstico precoce pode elevar em mais de 90%
a chance de cura do câncer de cabeça e pescoço
O Dia Mundial de
Conscientização e
Combate ao Câncer de
Cabeça e Pescoço foi
celebrado em 27 de julho. De acordo com o
Instituto Nacional de
Câncer (Inca), a cada
ano surgem 43 mil novos
casos de cânceres que
envolvem as regiões
da cabeça e pescoço,
resultando em 10 mil
mortes por ano. Os mais
atingidos pela doença
são os homens de 60
anos, porém a carcinoma epidermoide relacionadas com o HPV podem
atingir os jovens.
Segundo o oncologista do Hospital do Câncer
Uopeccan de Cascavel,
Peterson Fasolo Bilhar, o
tabagismo e o consumo
excessivo de bebidas
alcoólicas são os principais fatores para ocasionar lesões malignas de
cabeça e pescoço.
“Fumantes que exageram na bebida apresentam risco de 40 a 100 vezes maior de desenvolver
a doença. Quanto mais
prolongado e intenso for
o uso de álcool e o fumo,
maior o risco. Sendo assim, tabagismo e álcool
são fatores de risco independente e sinérgicos”.
O médico cirurgião
oncológico especialista em cabeça e pescoço, Hildebrando Massahiro Nagai, explica
que quando realizado
diagnóstico precoce os
tumores de cabeça e

pescoço pode atingir
índices de sobrevida (taxas de curas) de mais de
90%, já que os tumores
avançados podem ser
inferiores há 30%.
“É importante a prevenção começando por
medidas simples, como
evitar ou abandonar os
fatores de risco (tabaco
e álcool), auto-exame da
boca, e consulta médica
ou odontológica de rotina nas pessoas de risco.
O tabaco e o álcool são

responsáveis por cerca
de 90% dos casos”.
Com a pandemia do
coronavírus, muitas
pessoas têm medo de
procurar ajuda médica,
isso pode levar a um
diagnóstico tardio de
qualquer tipo de câncer
e diminuir as chances
de cura, por isso é importante não negligenciar os sinais de alerta
e buscar um serviço
de saúde. É necessário
ficar atento aos sinto-

mas, como nódulos no
pescoço, feridas na boca
e orofaringe que não
cicatrizam, rouquidão
ou outras alterações da
voz, dor para deglutir e
emagrecimento.
As principais opções
de tratamento para pacientes com câncer de
cabeça e pescoço podem incluir cirurgia,
radioterapia, podendo
ser associado a quimioterapia. (Assessoria de
Imprensa da Uopeccan)
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CHEVROLET

FIAT

CHEVROLET

FIAT

ASTRA
ADVANTAGE 09/09
Flex, completo, branco,
motor 140 CV. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

FIAT TORO
FREEDOM 19/19
Diesel, automatica, branca,
39km R$ 102.000,00.
Fone: (44) 3622-3292/
99976-0563.

ASTRA HATCH
ADVANTAGE
07/07, completo, prata.
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

MOBI 17/17
Ar, direção, completo,
branco. R$ 31.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.
OMEGA CD
2007/2008
Completo, automatico,
australiano,
preto.
R$35.000,00. Fones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.
S10 4X4
2004/2005
Cabine dupla, cinza,
diesel, 5 pneus novos.
R$ 47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
S10 ADVANTAGE
Flex, cabine dupla, preta,
completa R$ 32.000,00
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
SPIN LTZ 1.8
14/14
Branca, automático, 07
lugares, completa. R$
55.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
VECTRA GT
HATCH 10/11
Prata, câmbio 140 C.V,
completo. R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

PALIO WEEKEND
ADVENTURE
12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
STRADA HARD
WORKING 1.4
13/13, branca, completo.
R$ 26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
UNO MILLE 1.0
2000, cinza, 4 portas,
vidro e trava elétrica .
R$ 9.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
UNO MILLE
ECONOMIC 1.0
2008/2008, prata. R$
14.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
FORD

FORD

ECOSPORT
FREESTYLE 1.6
Branca, completa,2013/2014.
R$ 45.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
FIESTA HATCH
2003/2004
Prata. R$ 15.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
FOCUS HATCH
S.E 1.6
2007/2008, ﬂex, prata,

completo, 70.000km. R$
17.500.00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
IMPORTADOS

IMPORTADOS

COROLLA XEI
10/10
Preto, completo. R$
45.000,00. Fone: (44)
3622-3292/ 99976-0563.
COROLLA XEI 2.0
11/11
Branco, câmbio borboleta,
R$ 42.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
COROLLA XEI
2019
Branco, completo, 40.000
km. R$ 89.000,00. Fone:
(44) 3622-3292/ 99976-0563.
FRONTIER SL 2.5
TURBO
2014, bordo, cabine dupla,
automático, completo, R$
83.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.
PEUGEOT 1.4 206
Preto,2008/2008, ﬂex,
teto solar, completo, R$
14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

AMAROK 15/15
Cab simples, branca,
4x4, 70.000km, diesel.
R$ 72.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563
AMAROK
HIGHLINE 13/13
Automatica, cinza, 4x4,
multi midia. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
GOL 1.0 2003/04
Prata, 4 portas,R$ 12.500,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

GOL 1.0 2004/05
Branco, 4 portas, original
à alcool. R$ 12.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.
GOL 1.6 99/2000
Verde, 4 portas, completo.
R$ 14.500,00. Fones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.
GOL POWER 2013
Branco, completo, único
dono. R$ 27.500,00. Trata
pelo telefone: (44) 9
9876-4006
GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

PARATI 1.6
2009/2010
Direção hidraulica, branca,
4 portas. R$ 21.000.00.
Fones: (44) 9 9977-2696
/ 9 9901-1509.
CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua
Luiz Gavassi, n° 2216,
Jardim Porto Seguro,
Umuarama-PR.( em
frente ao Residencial
Dubai ) Contendo 1
suíte, 2 quartos, Sala,
Cozinha planejada, 1
banheiro social, lavanderia,
Edícula/espaço gourmet com
churrasqueira e Garagem
Coberta para 02 carros.
Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

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

ONIX 1.4 LTZ
16/16 PRETO
COMPLETO
R$ 41.900,00

PARATI 1.6
2006/2006
Completa, preta. R$
18.000.00.Fones: (44)
9 9977-2696 / 9 9901-1509.

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Excelente residência
localizada no condomínio
fechado Paysage Essenza,
próximo ao Palladium
Shopping de Umuarama/
PR. Contendo ótimo
padrão de acabamento,
possuindo 148m² de área
construída, sendo 3 suítes,
sala com pé direito duplo,
cozinha, lavado, área de
serviço e garagem para
2 carros, o condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,
salão de festas, portaria
24 horas, e muito espaço
ao ar livre! Valor R$
680.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos
os quartos e Garagem
Coberta para 02 carros.
Valor R$ 800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo

EQUINOX PREMIER
TURBO 18/19 BRANCO
COMPLETO, AUT, COURO, TS
R$ 132.900,00

COBALT 1.8 LTZ AT.
17/18 BRANCO
COMPLETO, AUT
R$ 53.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT.
18/19 BRANCO
COMPLETO, AUT, COURO
R$ 56.900,00

LEILÃO DE VEÍCULOS
LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 CURITIBA/PR.

200 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

05/08
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 9H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com
pé direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,
churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)

99122-8210.
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de
área construída, sendo 1
suíte máster, 2 Suítes, 1
quarto, Sala, Cozinha, 1
banheiro social, lavabo,
lavanderia, edícula, garagem
coberta e 1 sala comercial.
Valor R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103,
Edifício
Residencial
Orion, Umuarama/PR.
Contendo área total de
300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área de
serviço, copa e 03 vagas
de garagens. O condomínio
possui: 02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão de festa
grande integrado com a
piscina, 01 salão de festa
pequeno, brinquedoteca
e academia. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI IMÓVEIS
Apartamento à venda
localizada Rua Arapongas,
n° 4.411, Zona I, Umuarama/
PR. Contendo 51.80m²
de área privativa, sendo 2
quartos, banheiro social,
sala, cozinha e 1 vaga de
garagem. Valor 169.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ALUGA-SE
APARTAMENTO
Ed. San Francesco. Sendo:
2 quartos, 1 suíte, banheiro
social, sala, cozinha, área
de serviço, garagem e
sacada. Temos também
salas comerciais para
locação. Particular. Fone:
(44) 98407-0200.
LOTESLOTES
RURAIS

RURAIS

VENDE-SE SITIO
Vendo Sítio com 10,25
hectares – ótima localização
Situado na rodovia entre
o Município de Ipora e
Cafezal do Sul
Possui cercas .
Perfeito para plantio de
grãos.
Tratar celular: 44.9.98351936
VENDO SÍTIO
COM 10,25
HECTARES
Ótima localização!
Localizado no asfalto da
rodovia entre o Município
de Ipora e Cafezal do Sul.
Todo cercado com arame.
Perfeito para plantio de
grãos.
Tratar celular: 44.9.98351936

B4
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Umuarama Ilustrado
Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 2 e 3 de Agosto de 2020
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 26 e 27 de Julho de 2020

B5
B5

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.

Umuarama Ilustrado

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, 2 e 3 de Agosto de 2020

ILançamento

Nova Chevrolet S10 traz tecnologia, internet
a bordo, novo visual e é mais econômica
O agronegócio é o setor que
mais cresce na economia, e a
forte ligação da Chevrolet S10
com o campo ganha ainda mais
relevância. Isto porque a picape preferida do produtor rural
chega à linha 2021 com uma
série de recursos inovadores
que agregam produtividade
ao dia a dia, como o sistema
Wi-Fi nativo.
Da pecuária até a agricultura de precisão, tudo gira
em torno da conectividade.
Além disso, a picape acaba
se transformando no escritório do homem do campo e
a internet é uma ferramenta
de trabalho estratégica para
administrar e operar o negócio
em tempo real.
O sinal até 12 vezes mais
estável que o de um smartphone é o principal diferencial do
Wi-Fi nativo da Nova S10, que
é capaz ainda de se manter
mais tempo conectada à rede
4G em função da antena que
amplifica o sinal – isto se traduz em maior velocidade de
transmissão de dados.
A tecnologia permite que
sejam feitas atualizações remotas (Over the Air) de sistemas

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 950.000,00

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$ 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$ 380.000,00

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.

Residência
vendas

eletrônicos do veículo. Mais do
que isso, a picape da Chevrolet
agora é capaz de identificar
a necessidade de troca de
óleo, por exemplo, e enviar
um alerta para o WhatsApp
do proprietário, que também
pode iniciar a refrigeração
da cabine à distância como
forma de experimentar uma
das várias funções do novo
aplicativo myChevrolet. Tudo
isso faz parte da conectividade
nível quatro, o mais avançado
disponível no mercado.
A Nova S10 incorpora também a mais moderna geração
do multimídia MyLink. A novidade é a projeção sem fio para
Android Auto e Apple Car Play.
Esta é a primeira aplicação
deste recurso em um modelo
da marca no país.

Novo turbo
Importante destacar que as
picapes 4x4 em geral contam
com uma arquitetura mais robusta que veículos de passeio.
Por isso elas têm um ciclo de
vida mais duradouro. Mas
por serem um instrumento de
trabalho e pela necessidade
de se adaptar rapidamente

às demandas do mercado, as
picapes costumam passar por
um número maior de atualizações.
A S10 é campeã neste
quesito. Só em relação a motorização foram quase uma
dezena, entre novos motores e
tecnologias inéditas, de desde
que a primeira geração foi
lançada, em 1995.
De lá para cá, a potência de
seus motores dobrou, o tempo
para alcançar os 100 km/h
caiu em um terço e o consumo
melhorou até 65%. Sem falar
no ganho ambiental com a
redução de quase 90% na
emissão dos principais gases
(CO2 e NOx). Mais uma atualização está sendo promovida,
desta vez no motor 2.8 turbo,
o preferido dos consumidores.
A novidade que chega com
a linha 2021 é a adoção de
uma nova turbina, a mesma
que equipa a picape Chevrolet
Colorado norte-americana. A
vantagem do componente é
que ele conta com uma estrutura otimizada que deixa as
acelerações mais progressivas. Na prática, o motorista vai
sentir uma picape muito mais

Residência
vendas

R$ 270.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

R$ 240.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

Residência
vendas

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

Residência
vendas

R$ 180.000,00

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

Residência
vendas

R$ 175.000,00

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

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.

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
R$ 380.000,00
vendas Residência
em
Alvenaria,
localizada na Rua Catanduvas N°
4086 Jd. América, área total aprox. 360m², área de
construção aprox. 128,66m². Contendo 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, BWC social, área de serviços
e garagem. (amplo espaço aos fundos).

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.

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.

Liberty - Apto 1103,
11º Andar: suíte, quarto,
bwc, coz., área de serviços e 02
garagem. Rua Dr. Rui F. de Carvalho
4140. Corretor Caetano.
Burle Marx - apto.
1003, 01 suíte, 02
quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona
III. Corretor: Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

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:
R$ 160.000,00
vendas Ed. 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

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

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.
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$ 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$ 1.100,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria, lote nº

03A, da quadra 08, com área total
de aproximadamente 153,36m² e área construída
de aproximadamente 97,00m², localizada na
Travessa Ingá, 3604, Zona VI, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C social, garagem e
área de serviço com churrasqueira. * RESIDÊNCIA
NOVA*

esperta e divertida de guiar.
Para a integração da nova
turbina, a engenharia trabalhou numa nova calibração
para o motor de 200 cavalos
de potência e 51 kgfm de força.
A nova calibração agrega melhor performance às
versões mais sofisticadas,
ampliando a sensação de
agilidade em arrancadas e
ultrapassagens, enquanto traz
melhora de eficiência energética para as versões voltadas
para o trabalho.
Com isso, a aceleração de
0 a 100 km/h ficou 0,2s mais
rápida, passando para 10,1s
no modelo equipado com transmissão automática (AT6).

A picape preferida do produtor rural chega à linha 2021
com uma série de recursos inovadores

Combustível
Já a economia de combustível variou de 3% a 10%,
dependendo da configuração e
da condição. Isto significa que
o custo por quilômetro rodado
com diesel, que já era bom,
ficou ainda melhor nos modelos de entrada (MT6). Muito
próximo ao de um compacto
1.0 Flex. Para uma picape do
porte da S10 é um feito realmente impressionante.

apartamentos:

R$ 850,00
LOCaÇÕes Ed, Villagio di Roma - Apto
102, bloco 04, no, com
área total de aprox. 109,45 m² e área privativa
de aprox. 65,91 m², localizada na Rua Santa
Catarina, nº 3585, Zona II, contendo 01 Suíte,
02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de serviços e 02
vagas de garagem. Condomínio com salão
de festa, piscina, playground e quadra de
esportes.

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$ 1.280,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

R$ 450,00

Comercial:

R$ 7.000,00

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

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

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

Comercial:
LOCaÇÕes

R$ 1.200,00

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.

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

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Sala Comercial – com área

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

Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 12.000,00

Salão Comercial em Construção, com
área de 1.170,40 m ² . Localizado
Avenida Governador Parigot de
Souza, Umuarama - PR, ao lado do
Condomínio Mont Blanc. Previsão de
entrega fim de agosto/2020.

R$ 9.000,00

Salão Comercial em
Construção, com área de 953,59 m ² .
Localizado Avenida Governador Parigot
de Souza, Umuarama - PR, ao lado do
Condomínio Mont Blanc. Previsão de
entrega fim de agosto/2020. *Foto em
anexo*

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 7.000,00

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

LOCaÇÕes Terreno

R$ 2.500,00

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:
LOCaÇÕes

R$ 5.000,00

Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.

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

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

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.
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

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.

Comercial:
LOCaÇÕes -

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

Comercial:

R$ 2.000,00
LOCaÇÕes Sala 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:

R$ 1.700,00
LOCaÇÕes Sala 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.

