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FORTALECIMENTO NO DIA DOS PAIS - A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento

VISITAS DIÁRIAS AO TÚMULO DA ESPOSA - O construtor umuaramense Wagner Rebelo, 49, faz

de Vínculos da Pessoa Idosa de Umuarama se reinventou na pandemia para manter o vínculo com
as dezenas de participantes do projeto. E para esse Dia dos Pais teve visitas e presentes. Página A3

visitas diárias ao túmulo da esposa. Hoje ele completa o 27º dia de peregrinação para estar ‘mais perto
e conversar’ com Silmara Cardoso Rebelo, que perdeu a luta para o câncer no último dia 11. Página A4

Familiares de mortos pela covid contam
como estão lutando contra as perdas
Mais do que números, pessoas que estão morrendo precocemente com a pandemia do coronavírus, deixam a dor para quem fica, seja amigos e familiares. Na semana
que passou, até o secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, alertou para a necessidade de políticas públicas visando acolher as pessoas enlutadas vítimas da pandemia. A
reportagem do Ilustrado traz o relato triste e doloroso de alguns familiares de vítimas da covid-19. Pessoas que estão se superando para não adoecer também. Página A4
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A FAMÍLIA QUE ENFRENTOU O CÂNCER UNIDA - Neste fim de semana do Dia dos Pais, o Ilustrado traz a emocionante

história de um paciente, que juntamente com a família enfrentou e venceu o câncer. O paciente Pascoal Splendor realiza
acompanhamento na Uopeccan e, segundo ele, o temporal passou e agora pode comemorar junto com a sua família. Página A3
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FUTEBOL DO BRASIL É BI NAS OLIMPÍADAS - Em jogo no estádio do pentacampeonato mundial, o Brasil se sagrou neste sábado
Página A3
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Fechamento:

bicampeão olímpico. A seleção brasileira derrotou a Espanha por 2 a 1 e conquistou a medalha de ouro dos Jogos de Tóquio. A disputa foi
apertada e o gol decisivo veio somente no final do segundo tempo da prorrogação com Malcom que havia acabado de entrar. Página A8
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Coluna Ilustradas
Nota Paraná libera R$ 24,4
milhões em créditos e promove
sorteio na segunda
O s créditos para quem colocou CPF na nota
n as compras de maio serão liberados na próxima
s egunda-feira (9). No total, serão autorizados R$
29,4 milhões, sendo R$ 24,4 milhões em créditos, e,
desses, R$ 22,2 milhões para consumidores com CPF
identificado e R$ 2,1 milhões para consumidores com
CNPJ informado, além dos sorteios de R$ 5 milhões.
O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito
sempre no terceiro mês após a compra. Por exemplo,
as compras efetuadas em maio/2021 serão calculadas
e m julho/2021, e assim sucessivamente. Esse é o
p razo para que as informações necessárias para o
cálculo dos seus créditos, tais como o recolhimento
d o imposto pelo estabelecimento comercial, as
notas fiscais com o seu CPF ou as doadas para as
instituições sociais, cheguem à Secretaria estadualda
Fazenda.
Para acumular créditos basta pedir CPF na nota.
A pós a liberação pela Secretaria de Fazenda, o
c onsumidor poderá selecionar uma das opções de
utilização dos créditos disponíveis no sistema. Para
fazer o resgate é necessário ter o cadastro no Programa Nota Paraná.

Desmatamento cai na
Amazônia, mas tem segundo
maior registro em 6 anos
O desmatamento acumulado entre agosto de 2020
e julho deste ano na Amazônia teve queda de 5,79%,
e m relação ao ano anterior, que registrou recorde.
Dessa forma, foi o segundo maior registro do governo
Jair Bolsonaro, segundo os mais recentes dados do
D eter, sistema de alerta do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), ligado ao Ministério da
Ciência. Com os dados divulgados nesta sexta-feira,
6, é possível ver o consolidado dos últimos 12 meses,
equivalente ao período usado pelo sistema Prodes,
responsável pelo balanço anual e pelos dados oficiais
do governo. A área de 8.712 km² registrada em alertas
d e desmate do Deter coloca o período 2020/2021
a trás apenas dos 9.216 km² desmatados entre
a gosto de 2019 e julho do ano passado, conforme
os números dos últimos seis anos, que configuram
a série histórica. No Brasil e no exterior, a gestão
Bolsonaro tem sido alvo de críticas por causa da alta
do desmatamento e de incêndios.

RECORDE

Com 1 dia e 9 horas, PR é destaque em
ranking sobre tempo de abertura de empresas
Curitiba - Um dia e 9 horas. Esse
foi o tempo médio que o paranaense
l ev ou para abrir uma empresa no
E st ado em julho. O rendimento,
consideravelmente superior à média
nacional de 2 dias e 20 horas, faz da
Junta Comercial do Paraná (Jucepar)
referência no País. No mês passado,
apenas Goiás obteve indicador pouco
superior, de 1 dia e 5 horas. .
O Paraná, contudo, formalizou o
processo de 5.757 inscrições jurídicas
no período, ou 8,5% das 67.495 empresas do cômpito geral, ante 2.505 de
Goiás – somente São Paulo (21.914)
e Minas Gerais (6.540) fizeram mais
cadastros empresariais em julho.
O l evantamento é feito mensalmente pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios (RedeSim),
vinculada ao governo federal.
“ O desempenho é resultado de
tecnologia e gestão. Mas não estamos
s at isfeitos. Queremos sempre ser o
primeiro lugar, mas alguns problemas
na ferramenta que verifica a viabilid ad e de nomes nos atrapalhou um
pouco, especialmente no começo do
mês”, disse o presidente da Jucepar,
Marcos Rigoni. “Usamos tudo o que
a t ecnologia permite, agilizando
processos”.
O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva

em consideração o período na etapa
de viabilidade, na validação cadastral
que os órgãos efetuam e na efetivação
do registro e obtenção do CNPJ. Do
total, 86% das empresas concluíram
a abertura em menos de três dias, 9%
entre três e cinco dias, 3% entre cinco
e sete dias, e outros 2% em mais de
sete dias.
A p osição alcançada em julho
reforça uma tendência. Desde o começo deste ano o Paraná figura entre
os quatro estados com melhor índice
em relação ao tempo de abertura de
empresa. Ocupou o 3º lugar em janeiro, 1° em fevereiro, 4º em março, 2º
em abril, 1º em maio e 1° em junho,
s em pre à frente da média nacional
e dos demais estados da Região Sul.

DESBUROCRATIZAÇÃO
Par a seguir melhorando o rendimento médio, o Governo do Estado
d eu início no primeiro semestre
deste ano à segunda fase do projeto
de desburocratização e aceleração do
processo de abertura de empresas.
A p roposta é implementar ainda
neste ano um ambiente único digital
que agrupe todas as licenças necess ár ias que precisam ser viabilizadas
p el o empreendedor para a emissão
d o alvará de funcionamento do
estabelecimento.
A ferramenta idealizada pela Cele-

par em parceria com o Sebrae-PR vai
reunir todos os órgãos estaduais envolvidos na elaboração do documento,
c om o Junta Comercial, Vigilância
S an itária, Corpo de Bombeiros e
Instituto Água e Terra, entre outros.
Terá, ainda, espaço para as licenças
municipais complementares, apostando na integração dos ambientes como
forma de dar agilidade ao processo. A
perspectiva é que o material comece
a ser testado ainda neste ano.
“A tendência é mesmo de evolução,
partindo do que temos para melhor.
O objetivo é, a partir de agora, ter um
volume cada vez maior de municípios
paranaenses automatizados”, afirmou
Rigoni.

CRESCIMENTO
O P araná registrou crescimento
de 23,86% no saldo de novas empresas nos primeiros seis meses de 2021.
Neste ano, o resultado de aberturas
e b aixas, de janeiro a junho, foi de
93.601, contra 75.571 no ano passado.
Segundo a Jucepar, foram abertas
141.241 empresas e fechadas outras
4 7. 640. Já em 2020, no semestre
q ue registrou a chegada do coron av írus ao Paraná, houve 108.874
constituições e 33.303 fechamentos.
C on siderando apenas as empresas
a be rtas, o porcentual comparativo
sobe para 29,73%.

O PODER EMANA DO POVO
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Presidentes de partidos
avaliam que voto impresso
vai ser rejeitado pela Câmara
B rasília (AE) - Presidentes e líderes partidários
afirmam que “não há clima” na Câmara para aprovar
a proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto
impresso. A avaliação é de que os recentes rompantes
do presidente Jair Bolsonaro, que ameaçou não aceitar
o resultado da eleição de 2022 sem a mudança na urna
e fez vários ataques ao presidente do Tribunal Superior
E leitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, dificultam a
tarefa de construir maioria para aprovar o texto.
O Estadão apurou que, antes de anunciar publicamente a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira
(Progressistas-AL), e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, comunicaram a Bolsonaro a decisão de pautar
a PEC do voto impresso. Disseram, porém, que, se o
texto for rejeitado, não vão endossar nenhuma ação do
presidente contra o atual sistema da urna eletrônica.
Na conversa, destacaram que a decisão do Legislativo
precisará ser acatada.
A proposta será votada no plenário da Câmara, no
fim da próxima semana. Para ser aprovada precisa de
pelo menos 308 votos em duas votações, na Câmara e
n o Senado, número que dirigentes partidários veem
como muito difícil de alcançar, dado o cenário de crise
institucional.
O presidente do Solidariedade, deputado Paulo
Pereira da Silva, conhecido como Paulinho da Força,
avalia que o governo vai sofrer uma derrota na votação.
“Agora o Bolsonaro vai perder de goleada. Vai apanhar
igual cachorro sem dono”, afirmou.
O s deputados Rodrigo de Castro (MG) e Isnaldo
Bulhões (AL), líderes do PSDB e do MDB, respectivamente, disseram que vão orientar os partidos para que
rejeitem o voto impresso.
Na quinta-feira, 5, a PEC havia sido rejeitada pela
comissão especial por um placar expressivo, 23 votos
contrários a 11 favoráveis. No entanto, como o colegiado
não tem caráter conclusivo, apenas opinativo, o presidente da Câmara pode chamar o plenário a deliberar.
Para ACM Neto, o placar na comissão especial indica
que a proposta não tem apoio para ser chancelada pelo
p lenário da Casa “O resultado na comissão foi contundente. Dá uma demonstração muito clara de que a
g rande maioria tem uma compreensão do quão grave
esse tema se tornou”, observou o ex-prefeito de Salvador.
“A nossa disposição é assegurar no plenário, assim como
aconteceu na comissão, que a matéria não prospere”.
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Direito
em
Debate

H annah Arendt (1906 – 1975), foi escritora,
j ornalista, professora e filósofa política alemã de
origem judaica, uma das mais influentes do século
XX. Fugindo da perseguição nazista, encontrou refúgio nos Estados Unidos. Defendia um conceito de
pluralismo no âmbito político. Uma das principais
preocupações dela era a despolitização de nossas
s ociedades. Explica ela: “Esse fenômeno da despolitização indica um rompimento do homem com
sua capacidade de discernir critérios e referências
de convivência que permitam a cada um comunicar-se com todos os demais e agir em presença da
pluralidade humana, ou seja, com a participação
efetiva do homem na política, não somente através
de seu voto, mas sim como parte do espaço público”.
A s manifestações públicas do povo brasileiro
( motociatas, carreatas, marcha do homem do
campo, movimento dos caminhoneiros, movimento
religioso, mobilização das associações comerciais,
entre outros), tem poder de produzir efeitos práticos
quanto à votação ou não de um projeto de lei? Ou
seja, os legisladores se importam com as manifestações populares de apoio ao governo federal e de
a poio a projetos de lei importantes para o país?
Creio que se até agora não deram credibilidade ao
povo unido em prol do Brasil, isso tende a mudar.
Vereadores, deputados e senadores são escolhidos
p elo povo. Logo, são representantes do povo. Se
q uiserem permanecer no poder, deverão ouvir o
clamor popular, pois o poder emana do povo!
A maioria esmagadora do povo brasileiro aprova
a gestão do governo federal porque é testemunha
d o que ele está fazendo. São fatos concretos e
v erdadeiros. Em meio a maior crise pandêmica
mundial e a ataques desleais da oposição política
e do Supremo Tribunal Federal ao governo de Jair
Bolsonaro, em dois anos e meio ele conseguiu feitos
históricos. Tais como: Obras há décadas paralisad as foram concluídas. Privatizações de ferrovias,
portos e aeroportos foram concretizadas. Empresas
públicas que há anos só davam prejuízos passaram
a dar lucros extraordinários. A maior transferência
d e renda da história foi feita em tempo recorde
a través do auxílio emergencial. Dinheiro público
foi liberado para estados e municípios investirem
em saúde pública em tempo de pandemia. Dinheiro
n ão faltou para a compra de vacinas. A bolsa de
valores vem batendo recordes em cima de recordes
com investimentos estrangeiros migrando todos os
dias para o Brasil. Diminuiu os juros (Taxa Selic) de
14% ao ano para 2,0% ao ano (hoje está em 5,5%).
O programa social bolsa família não só foi ampliado
como também estão sendo pagos o décimo terceiro.
Mudanças importantes na lei da previdência social
(que cuida da aposentadoria dos brasileiros) foram
feitas, e, é um marco histórico que tirou o país do
abismo econômico. Implantou na rede de ensino as
escolas públicas cívico-militares, com amplo apoio
das famílias. O agronegócio explodiu no país e foi
responsável pelos sucessivos superávits da balança
comercial. Em meio à crise da pandemia, somos
uma das melhores economias do mundo.
S e tudo isso não bastasse, o índice de crimin alidade diminuiu significativamente em todos
os estados da federação. A unificação das polícias

no país (que agem através da inteligência) passou
a prender os chefes das quadrilhas e desapropriar
seus bens particulares, quebrando a espinha dorsal
das organizações criminosas. Dentro dos presídios
a s rebeliões diminuíram com transferências est ratégicas de presos. Os conflitos protagonizados
p elos movimentos sociais (sem terra e sem teto)
diminuíram, pois, as pessoas estão sendo atendidas
e muitas já receberam o título da sua propriedade.
V ários sindicatos que viviam exclusivamente da
contribuição do sindicalizado tiveram que fechar
as portas, após a mudança na legislação trabalhista. Diversas ONGs (muitas de fachada) mantidas
c om dinheiro público encerraram as atividades
p orque a fonte secou. A UNE – União Nacional
dos Estudantes não recebe mais dinheiro público
i ndiscriminadamente. Verbas públicas bilionárias
d estinadas aos grandes conglomerados da comunicação no país foram cortadas. Dinheiro público
d estinado à cultura passou a ser rigorosamente
controlado e prioritariamente liberado aos artistas
que efetivamente precisam do aporte financeiro.
O povo, também, apoia o governo federal e
v ai para as ruas de verde e amarelo, porque não
há, até hoje, nenhum escândalo de corrupção nos
ministérios. O Presidente, além de agir dentro das
quatro linhas da constituição, é ferrenho defensor
da Pátria contra os interesses de estrangeiros que
querem continuar explorando as riquezas naturais
d o país e o povo brasileiro. Hoje somos o maior
p rodutor de alimentos do mundo. Temos terra
fértil, água em abundância, tecnologia, mão de obra
e clima favorável. Nossas indústrias são pujantes.
N ossa matriz energética é limpa. Preservamos a
natureza (mata ciliar e reserva legal – a maior do
mundo). Precisamos usar essas vantagens em prol
dos nossos conterrâneos e melhorar a distribuição
de rendas. A ordem econômica mundial (o clube
dos bilionários) quer nos governar e descobriu que a
esquerda é facilmente corruptível. Vão usar de todos
os recursos para tomar o Brasil das mãos daqueles
q ue se puserem contra os seus projetos. Ganhar
a s eleições de 2022 é o primeiro deles. Já fomos
e scravizados por demais pelos estrangeiros. Olha
o que está acontecendo com os nossos irmãos dos
países vizinhos. A hora é agora. Basta de exploração!
H annah Arendt assevera que o comunismo é
o sistema da morte. Diz ela: “Os comunistas não
precisavam refutar argumentos diversos: preferiam
métodos que terminavam antes em morte do que
em persuasão, que espalhavam antes o terror do que
a convicção”. Diante de todos os acontecimentos
políticos em nosso país, não podemos esperar de
braços cruzados a assunção ao poder de socialistas
ou comunistas. Eles vão vender o Brasil! O poder
pertence a um grupo de pessoas (povo), e, só existe
e nquanto o grupo se conservar unido. Portanto,
fiquemos nas ruas e/ou praças até que sejam atendidos os nossos pedidos! São legítimos! Avante Brasil!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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IDIA DOS PAIS

Família conta como enfrentou a luta
contra o câncer do paciente da Uopeccan

Umuarama - Quando
pensamos em uma figura
paterna, logo vem em nossa
mente a imagem de um
pai atencioso, de caráter
integro e trabalhador, que
está sempre atento para as
necessidades da família e
da casa. Mas de repente as
coisas trocam de lugar e o
inesperado começa fazer
parte da rotina familiar. Na
semana do Dia dos Pais, a
Uopeccan conta a história de um paciente, que
juntamente com a família
enfrentaram o câncer.
Após diversos exames
para realização de um
implante dentário, Pascoal Splendor descobriu
que estava com anemia
e imediatamente iniciou
o tratamento, porém a
medicação não estava
fazendo efeito em seu
organismo, e mais exames
foram solicitados, que
diagnosticou mieloma
múltiplo (câncer que atinge as células da medula
óssea, responsáveis pela
produção de anticorpos,
que combatem vírus e
bactérias). “Eu não tinha nenhum sintoma,
além de dor nas pernas,
para mim parecia ser algo
normal, pois trabalho no
comércio, porém eu já
acordava com dor”, ressaltou Pascoal.
O tratamento oncológico iniciou na Uopeccan de
Umuarama, no dia 22 de
fevereiro de 2019 e terminou início do ano passado.
Na luta contra a doença,
ele teve alinhados para enfrentar o câncer, a esposa
e os filhos. “No momento

rança, nunca desistam de
lutar, por mais difícil que
seja, busquem força em
Deus”, finalizou.
Hoje, Pascoal valoriza
ainda mais a vida, e realiza acompanhamento na
Uopeccan, segundo ele o
temporal passou e agora
ele pode comemorar junto
com a sua família. “Eu
tive uma segunda chance,
não foi fácil esse período,
contudo sou grato pela vida
e agradeço a Deus, minha
família, equipe do hospital
e todos que tiveram do

meu lado no momento da
dor”, agradeceu Pascoal.
Que essa história possa
fortalecer os pais pacientes
e familiares, que estão
lutando contra o câncer.
“Um período difícil por
conta da pandemia, mas
em nome da nossa instituição queremos parabenizar
os pais pacientes, colaboradores e profissionais da
saúde, todos aqueles que
fazem a diferença na vida
dos seus filhos”, enfatizou
o presidente da Uopeccan,
Leopoldo Furlan.

Apoio psicológico

Paciente, juntamente com a família, enfrentou o câncer e com muita fé venceu a batalha

que o médico disse para
nós o resultado do exame,
o nosso mundo desabou.
Com muita oração, meu
marido venceu. O poder
da oração muda o que não
está ao nosso alcance”,
destacou Cristina de Barros
Splendor, casada há 41
anos com Pascoal Splendor.
A família que sempre
foi sinônimo de união,
respeito e amor, além das
sessões de quimioterapia
teve que enfrentar mais
uma etapa, o transplante
de medula óssea. Por conta da pandemia Cristina
acompanhou o esposo por
alguns dias, Pascoal ficou
quase um mês longe de

casa e dos filhos. “Foram
dias difíceis, eu e minha
irmã não podíamos estar
com meu pai. Entre uma
ligação e outra tínhamos
notícias dele, assim conseguíamos diminuir um
pouco a saudade. O melhor
presente que posso ter é
ver meu pai bem e com
a gente, sou grato a Deus
por nos permitir estarmos
juntos”, disse Daniel de
Barros Splendor, filhou de
Pascoal.
D a n i e l a d e B a r ro s
Splendor Espanholo, filha
de Pascoal acompanhou a
luta do pai contra a doença,
e conta que vários momentos ela dividia sua força

e fé para ele não desistir.
“Não era fácil ver meu pai
depois das quimioterapias por conta dos efeitos
colaterais, e presenciar
quem amamos, sofrendo
dói demais, teve vezes dele
querer desistir, abandonar
o tratamento, porém eu
sempre dizia “pai nadamos
até aqui, o Senhor é forte/
guerreiro, não podemos
parar de nadar e morrer no
mar, precisamos chegar na
praia”, disse a filha.
Daniela deixou uma
mensagem para os pais e
familiares, que estão passando pelo tratamento do
câncer. “Que vocês nunca
percam a fé e nem a espe-

Lidar com o diagnóstico do câncer, não é
uma tarefa fácil para o paciente, familiares
e amigos, pois envolve vários sentimentos
como dúvidas, medos e ansiedade no processo
de adaptação e aceitação da doença. “Esse
suporte é fundamental e indispensável, uma
vez que quando podemos contar com uma
rede de apoio, fica mais fácil focar em si e
no tratamento, colocar-se verdadeiramente a
disposição do paciente, requer tempo, cuidado,
amor, mas, principalmente ética e respeito”,
alegou a psicóloga da Uopeccan, Aline da Silva
Freire. Por mais que o câncer carregue um
estigma negativo, manter uma postura positiva,
mostrando o quanto o paciente é querido irá
ajudá-lo a enfrentar esse momento de dor de
forma mais leve e otimista. “Sentir-se amado,
cuidado e aceito com todas as alterações que
o tratamento do câncer faz toda a diferença
no decorrer das sessões de quimioterapia e
radioterapia, são muitas as mudanças físicas/
corporais, emocionais e na rotina de todos em
volta, ser resiliente frente a tantas situações não
é fácil, mas é reconfortante e acolhedor ter para
onde ir e para quem voltar”, complementou a
psicóloga.

Evento online discute propostas para eixos
temáticos da conferência da assistência social
Umuarama - Com cinco
pontos para a participação
dos 108 inscritos, a Secretaria Municipal de Assistência
Social realizou nesta sextafeira, 6, durante todo o dia,
uma reunião preparatória
online para a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Umuarama,
que acontecerá entre os
dias 12 e 13 deste mês, com
o tema “Assistência Social:
Direito do povo e dever do
Estado, com financiamento
público para enfrentar as
desigualdades e garantir a
proteção social”.
O evento é o primeiro
passo para a conferência, que reúne propostas
para atualizar a política
de assistência social dentro dos eixos definidos
para as discussões, que
acontecem nos âmbitos
municipal, estadual e nacional, inicialmente pelos
representantes de organismos e usuários da rede de
assistência e depois pelos
delegados eleitos.
A secretaria teve o apoio
do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial
(Senac), que disponibilizou quatro pontos de
acesso. O quinto ponto
foi montado no Anfiteatro
Haruyo Setoguette, no
Paço Municipal, e contou
com a presença da atual
presidente do Conselho
Municipal de Assistência
Social (CMAS), Dayanne
Paola de Oliveira Demozzi, da secretária Izamara
Amado de Moura, e de um
grupo de facilitadores e relatores, que intermediaram

envolvidos no processo e
no suporte, bem como os
esforços das entidades, e
defendeu o trabalho em
conjunto para fortalecer
as políticas do setor, “ainda
mais com o aumento das
demandas proporcionado
pela pandemia, a partir do
ano passado”, apontou. O
município investiu na organização da pré-conferência, que teve a mediação
da consultora contratada
Ilza Reguini e uma palestra
com a assistente social
Isabela Gomes Simões,
também contratada para a

Equipe de Umuarama que participou do evento

as discussões temáticas.
Conforme o tema proposto para 2021, os eixos
que norteiam as discussões
e coleta de sugestões foram divididos em Proteção
Social (a proteção nãocontributiva e o princípio
da equidade para a gestão
dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das
desigualdades); Financiamento e Orçamento (como
instrumento para uma
gestão de compromissos
e corresponsabilidades
dos entes federativos na
garantia dos direitos socioassistenciais);
Controle Social (o lugar da sociedade civil no
SUAS e a importância da

participação dos usuários); Gestão e acesso às
seguranças (seguranças
socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de
renda como garantias de
direitos socioassistenciais e
proteção social); e Atuação
do SUAS em Emergências
(situações emergenciais e
de calamidade pública).
“Definiremos duas propostas por eixo, totalizando
dez, que serão encaminhadas à conferência estadual.
De lá sairá uma proposta
do Estado para cada eixo.
A pré-conferência de hoje
antecipa as discussões para
que tenhamos um plano de
trabalho já montado para a

conferência municipal. A
presidente do CMAS deu
as boas vindas e anunciou
que no evento municipal,
na próxima semana, serão
referendados os conselheiros eleitos da assistência
social, que depois elegerão o novo presidente do
conselho. Também serão
referendados os delegados
para a 13ª Conferência
Estadual de Assistência
Social.
A secretária Izamara
lembrou que as conferências acontecem desde
1993 e representam muita
luta e dedicação dos envolvidos para assegurar os
direitos da população mais
vulnerável. Parabenizou os

ação. “Este é um momento
importante para Umuarama, que tem realizado
todas as conferências e
colhido muitas propostas,
sempre com grande participação. Trago a minha vivência de trabalho na Casa
da Sopa, além da carreira
no Estado”, completou. A
Secretaria de Assistência
Social também se preocupou com a inclusão e por
isso a pré-conferência teve
uma tradutora de Libras
para auxiliar os deficientes
auditivos no acesso aos
temas discutidos.
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ITRISTE REALIDADE

Mortes por covid-19 são mais que números
em um novo boletim, são seres humanos
Umuarama – Na última semana o secretário
Estadual de Saúde, Beto
Preto, alertou para a necessidade de políticas
públicas visando acolher
as pessoas enlutadas da
pandemia. A citação está
ligada aos altos números
de mortes da covid-19,
mas principalmente ao
processo doloroso e deslegitimado do luto, que
vem sendo impresso pelo
coronavírus.
Muito mais que números, pessoas que estão
morrendo de forma violenta com a pandemia do
coronavírus, deixam a
dor para quem fica. “Não
tivemos autorização para
fazer um velório, do jeito
que vi o corpo dele, dentro
do saco saindo do hospital,
assim ele foi enterrado.
Chegou no cemitério foi
levado para o sepultamen-

to e enterrou, não teve
nada. Agora, desde que o
Warritom morreu, estou
trabalhando manhã, tarde
e noite”, disse a viúva,
Gisele Cristina Costa Teixeira Gabriel
Com a voz embargada
ao lembrar do esposo,
Warritom André Gabriel,
32 anos, que faleceu
por covid-19 no dia 14
de junho, Gisele contou
à reportagem do jornal
Umuarama Ilustrado como
sua vida foi transformada.
“Temos uma filha de seis
anos, quase não a vejo,
pois trabalho o dia todo
e a noite também. Está
bem puxado, antes ele
fazia compras e eu ficava
no administrativo. Estou
aprendendo a viver outra
vez e preferi trabalhar.
Não é fácil, pois o local
de trabalho era onde ele
ficava também. É bem

complicado, mas tenho
que continuar e ser forte
por nossa filha”, disse.
Em relação a filha, Gisele disse que ela não
pergunta muito o que
aconteceu, mas comenta
que o pai é uma estrelinha
e mora com Jesus. “Ela
fica para baixo e fala que
não quer me perder, pois
não quer ter duas estrelas
no céu, [O papai já foi
e não quero mais]. Tento me manter mais forte
possível. E é assim que
estou levando, vamos ver
até quando”, desabafou
Gisele.
Warritom André Gabriel era uma pessoa
querida na Capital da
Amizade e mesmo não
tendo velório, amigos e
familiares realizaram um
cortejo em sua memória do
parque de exposição até o
cemitério de Umuarama.

LUTO COMPLICADO

Warritom André Gabriel, a esposa Gisele e a filha do casal em viagem

COMO
AMENIZAR?
Dentro dos estudos da
sociedade e da psicologia,
uma forma de amenizar a
situação do luto complicado
seria resgatar, de alguma
forma, a ritualização da
morte e sensibilização para
essa morte, alertou a psicóloga Dielli. “Proporcionar
meios para as famílias se
despedirem. Criar rituais
ou memoriais com os rostos
dessas pessoas que foram
embora. Transformar a
perda, que hoje se transformou em número, em
nomes e em homenagens.
Uma forma de lembrança
para quem ficou poder se
expressar e ser reconhecido na dor dela”, noticiou .

Conforme a psicóloga clínica Dielli Caroline Capelli, o luto deslegitimado da pandemia vem
gerando um impacto na sociedade

A história de Gisele se
replica em milhares de brasileiros e centenas de umuaramenses que tiveram pessoas levadas pela covid-19.
Conforme a psicóloga clínica
Dielli Caroline Capelli, o luto
deslegitimado da pandemia
vem gerando um impacto na
sociedade. “Para as famílias
que estão perdendo pessoas
e não números, o luto na
pandemia é um processo
doloroso, pois muitos não
conseguiram se despedir. O

ritual do luto fica modificado, não tem velório, caixões
estão lacrados. Além disso,
a pessoa não pode acompanhar o parente no processo
do internamento. Não estão
conseguindo se despedir
das pessoas amadas. Isso
gera o ‘luto complicado’ ou
‘luto de difícil elaboração’”,
explicou.
Nesse processo de luto
da pandemia, as pessoas
que ficam estão vivenciando uma dor e um sofrimento

mais intenso e prolongado,
o que dificulta a retomada
da vida, alertou a Dielli.
“A normalização da morte,
após o impacto do começo da pandemia, também
pode gerar uma revolta
nos que estão enterrando seus familiares. Como
os meus estão morrendo
e outros estão festando,
aglomerando? Isso promove um impacto grande para
quem está em sofrimento”,
ressaltou.

REDE DE
APOIO
Além dos memoriais,
é importante levar ajuda
profissional para quem
vem sofrendo com a dor
da morte. “A rede de apoio
psicológico contribui para
ajudar. Existem serviços
gratuítos de universidades
e da rede pública, como
também, não pode esquecer
os profissionais de saúde,
que também vão precisar
desse apoio”, orientou Dielli Caroline Capelli.

BUSCA DE PAZ COM DEUS
Com apenas 23 anos,
Diego Pelissari Palhares
faleceu de covid-19 no dia
4 de maio. Uma das vítimas
mais jovens da doença na
região de Umuarama, também é muito mais que um
número. Sua namorada,
Bruna Stefany Ferreira da
Silva, conta que o rapaz
era uma pessoa de luz e
sua presença sempre fazia
a diferença. “Principalmente em nossas vidas”, lembrou
a entrevistada.
Os jovens se
conheceram ainda
criança e tinham
uma caminhada religiosa desde cedo,
situação que vem
amparando Bruna
e familiares de Diego. “Esse contato
próximo com Deus
vem ajudando, por
mais que doa, se a
gente não ficar bem
o Diego não descansa em paz. Eu
tento viver um dia
de cada vez, procurando a melhor
forma de continuar
caminhando, por
mais que a saudade
seja imensa. Parece
que é mentira, mas
acredito que ele
está num lugar bom. Deus
dá o conforto e isso é muito

nítido para gente, desde a
morte de Diego”, explicou.
Mesmo com a fé, a jovem
ressaltou que a dor da
saudade é intensa e parece que nunca vai passar.
“Pensamos que ele está
em um lugar melhor e que
ele queria que ficássemos
bem. Desta forma vamos
trabalhando com o choro
e o sentimento”, finalizou.

Diego Pelissari Palhares
com a namorada Bruna Stefany Ferreira da Silva

Construtor vivencia luto com visitas diárias ao túmulo da esposa
Umuarama - A perda
de uma pessoa amada
deixa marcas profundas
no ser humano e vivenciar
esse momento de dor é
necessário para conseguir seguir em frente e
ser feliz. Cada um a sua
maneira, tem uma forma
de passar por esse período
de aceitação.
O construtor umuaramense Wagner Rebelo, de
49 anos, faz visitas diárias
ao túmulo da esposa. Hoje
ele completa o 27º dia de
peregrinação para estar
‘mais perto e conversar’
com Silmara Cardoso Rebelo, que perdeu a luta
para o câncer no último
dia 11 de julho.
Parceria
Na quarta-feira (4) o
Jornal Umuarama Ilustrado esteve com Rebelo
no Cemitério Municipal.
Ele contou que as visitas
aliviam a dor e trazem a
sensação de proximidade
com a esposa. “Éramos

Quando voltamos para o
quarto, eu conversei com a
minha filha. Nós estávamos
com problemas de relacionamento e conversamos. A
Silmara disse que estava
muito feliz por eu e nossa
filha termos nos acertado.
Logo ela passou mal e não
voltou mais”, disse.

muito parceiros. Foram 25
anos juntos. Vivi mais com
ela do que com os meus
pais. Não sei ainda o que
vou fazer, mas estar aqui
faz eu me sentir mais próximo da Silmara”, relatou.
Leucemia
Emocionado, lembrou
que o tempo entre a esposa adoecer e falecer foi
pequeno, de apenas 31
dias. “A gente tinha voltado de uma viagem. Sempre
viajamos muito juntos.
Fomos levar um fogão a
lenha para a mãe dela, que
mora em Curitiba. Aproveitamos e passamos na
minha mãe, que reside em
Joinville, descemos para
a praia, ficamos em uma
pousada. Aproveitamos
e na volta ela se queixou
que não estava vem. Foi
ao médico quando chegamos e logo foi internada.
Foram dias 10 no Cemil
e 21 dias no Uopeccan.
Era leucemia e a médica
avisou que o tratamento

O construtor Wagner Rebelo visita diariamente o túmulo da esposa para conter a saudade

seria difícil, que a Silmara
teria que ficar seis meses
internada, mas que teria
cura. Infelizmente não foi
isso que ocorreu”, contou
Rebelo.

A despedida
“A gente revezava entre
eu, minha filha e minha
cunhada para ficar com
ela. Naquele domingo eu
liguei e pedi para a minha

filha vir às 8 horas que ficaria um pouco mais com a
mãe dela. A Silmara estava
bem debilitada, desci com
ela na cadeira de rodas.
Estava frio, mas tinha sol.

Luto
Desde então, Wagner
Rebelo passa pelo menos
uma hora do dia (hora do
almoço) junto ao túmulo
para conversar com a
esposa. “Digo que a amo.
Conto sobre as coisas que
estão acontecendo. Não
sei até quando vou continuar vindo aqui assim,
mas isso me conforta”,
afirmou. Para registrar as
visitas ele faz pequenos
vídeos que publica na rede
social. “É que ali sei que
não vai perder, o Face avisa a gente da lembrança,
né, mesmo que tenha se
perdido no nosso celular.
Então eu posto”, explicou.
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Visão de negócio, empreendedorismo e respeito
ao cliente marcam sucesso do Vasilhames Veneza
Umuarama – Comemorando oito anos de
atividades, a história
do Vasilhames Veneza
começou com a visão
empreendedora de Valmir Alves e seu desejo
de levar uma vida com
mais qualidade para sua
família. Idealizada em
2013, a empresa carrega
o DNA da administração
focada em projetos futuros e pesquisa do mercado nacional, visão que
transformou o negócio
em um case de sucesso.
O ano era 2013 e Valmir trabalhava de encarregado em uma indústria
de Umuarama, cursava o
4º ano do curso de Administração. Neste cenário,
o umuaramense de coração não passava por uma
fase boa em sua vida.
“Eu precisava fazer
alguma coisa para mudar essa fase. Estava no
4º ano da faculdade e
como eu sairia do serviço
que me dava o sustento?
Foram dias difíceis, mas
decidi largar o emprego,
pensei que com o diploma
conseguiria algo melhor.
De imediato fui roçar
grama e até começou a
dar dinheiro, tinha mais
tempo para os estudos e
a família”, lembrou.
Inquieto e com perfil
empreendedor, o serviço
de roçar grama não durou
muito tempo. No último
ano da faculdade, tinha
um projeto de uma empresa fictícia de recolhimento
de óleo de fritura, o qual
foi desenhado junto com
os colegas de classe, então
pensou: “por que não colocar em prática?”
“Eu era dono do meu
tempo agora. Fui atrás de
comprar vasilhames para
armazenar o óleo e foi aí
que tudo começou. Resumo da história, nunca
trabalhei com o óleo de

fritura e deixei o serviço
de cortar de grama”, contou Valmir Alves
COMEÇO DE TUDO

Va l m i r c o n s e g u i u
comprar 20 bombonas
de 20 litros cada, que
de início serviria para
armazenar o óleo. Logo
após descarregar os vasilhames na calçada da
sua casa, um carroceiro
passou e questionou se
ele vendia os tambores
de plástico. “Na hora
veio um estalo na minha
cabeça e falei que vendia.
Se eu soubesse quem era
esse carroceiro eu dava
uma gratificação para
ele. Vendi quatro bombonas para o homem e em
seguida fui a um amigo
que precisava dessas embalagens e vendi o resto
para ele. Pronto comecei
a vender e foi neste dia
que nasceu o Vasilhames

Veneza”, relembrou com
alegria, Alves.
Vendedor nato e usando
todo conhecimento da
faculdade e do seu último
emprego, Valmir Alves não
parou de vender e garimpar vasilhames, junto com
seu filho Gabriel Alves, que
o acompanha desde os
12 anos, sendo seu braço
direito. Até que um dia a
frente de sua casa ficou
pequeno para armazenar
os vasilhames. “Fui em
busca de um lugar, mas
sempre sabendo até onde
podíamos caminhar. Hoje
temos um barracão próprio
de 412 metros quadrados,
mais dois depósitos, veículos próprios e vendemos
para todo Brasil”, contou
orgulhoso.
FUTURO

Empresa consolidada,
com mix de produtos e
público variado, atende

diversos pontos de venda,
além da venda de atacado, a Vasilhames Veneza
não para. De olho no
futuro, Valmir, Gabriel
seu filho e Gustavo, seu
funcionário começaram
a comercializar produtos
novos também, como as
caixas d’Água que vão de
310 litros até 10 mil litros
a pronta entrega. “Nosso
objetivo é sempre expandir com consciência de
mercado. Ainda também
temos um projeto para
trabalhar com tubos e
conexões. Seguimos empreendendo”, finalizou
Valmir Alves.
Serviço

Endereço: R. Manoel
Botelho Cordeiro nº 2372
e Jardim Alto da Boa Vista
- Umuarama - PR
Contato: (44) 9996
6123 Valmir e (44) 99753
8729 Gabriel.

Valmir moﬆra o primeiro tipo de bombonas que vendou para
o carroceiro que passou na sua casa

Os três personagens que colocam o Vasilhames Veneza em funcionamento todos os dias

Equipe do serviço de fortalecimento de
vínculos presenteia idosos pelo Dia dos Pais
Umuarama - Em
tempos de pandemia,
uma das principais recomendações das autoridades na área de saúde é o
isolamento social. Assim
como o distanciamento,
o uso de máscara e a
higienização constante
das mãos com álcool
gel, esse afastamento
ajudou a reduzir o contágio do coronavírus e a
diminuir os números da
pandemia – junto com
a vacinação. Mas, por
outro lado, trouxe efeitos
adversos a uma faixa da
população que aprecia –
e necessita – do contato
mais próximo com outras
pessoas, especialmente
da mesma faixa etária.
Para tentar ‘driblar’
esse efeito, com as ativ i d a d e s p re s e n c i a i s
suspensas, a equipe do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos da Pessoa Idosa
(SCFVI) de Umuarama
precisou se reinventar.
“O trabalho que eles tem
realizado neste período
de pandemia é online,
com os idosos que conse-

Integrantes da equipe de assiﬆência entrega presente a um dos participantes do projeto

guem se conectar, e visitas domiciliares quando
necessário – com todos
os cuidados de segurança exigidos pela pandemia”, disse a secretária
municipal de Assistência
Social, Izamara Amado
de Moura.

Ela destaca a preocupação que a equipe teve
de não perder o vínculo
com as cerca de 150
pessoas da terceira idade
atendidas pelo serviço.
“As meninas mantiveram
contato pelo telefone,
fizeram algumas visitas

e continuam tentando
mantê-los ativos, mesmo
que a distância. Eles
estão muito ansiosos pra
retornarem às atividades,
pois precisam dessa convivência entre eles e com
outras pessoas, o que isso
deixa a saúde mental

numa condição mais
satisfatória”, emendou.
A previsão é que as atividades sejam retomadas
entre o final setembro
ou no mês de outubro,
provavelmente. Até lá, o
contato vem sendo mantido também através de
ações esporádicas como
o Dia dos Pais – que será
comemorado neste domingo, 8 – um momento
muito especial para a
maioria dos idosos.
Para marcar a data, o
SCFVI mobilizou a equipe do artesanato e foram
confeccionados cerca de
20 cachecóis que foram
entregues pessoalmente
a cada pai que pôde ser
contatado (a maioria
dos frequentadores são
mulheres e com alguns
homens não foi possível o contato). “Entre
quinta e esta sexta-feira,
6, a equipe do serviço
de convivência visitou
esses pais e entregou
a lembrancinha, além
de verificar como eles
estão. Essa é uma forma
de a gente manter esse
vínculo fortalecido entre

a equipe e o pessoal que
frequenta o serviço”,
completou a secretária
Izamara.
O isolamento social
atinge o emocional de
muitos idosos, que relatam momentos de depressão, ansiedade, medo,
solidão e tristeza. “Além
de oferecer atenção, disponibilizamos materiais e
orientações por telefone
sobre atividades ocupacionais, como artesanato,
e recomendamos práticas
de jardinagem e outros
afazeres para superar este
momento”, expressou a
coordenadora do SCFVI,
psicóloga Débora Cristina
da Mata.
A equipe é composta
pela psicóloga Ane Tatila
Borges, pela assistente
social Sandra Valêncio
e pelas cuidadoras Luciane Moreira Borges,
Ângela Maria Costa La
Serra e Niuslene Aparecida Tasca, além da
artesã Marinês Aranha
Fernandes de Souza,
que orienta os idosos
por telefone sobre as
atividades.
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I“NÃO PASSE SUFOCO”

Campanha traz orientações para
socorrer crianças engasgadas
Muitas vidas já foram
salvas desde que a campanha “Não Passe Sufoco” foi
lançada em Umuarama no
ano de 2017. A Secretaria
Municipal de Saúde e seus
parceiros dedicam um mês
para divulgar as técnicas
de socorro para desengasgue das crianças, na ação
chamada “Agosto Roxo”. As
orientações são repassadas às futuras mães tanto
nas consultas de pré-natal
quanto nos primeiros meses de vida dos bebês.
Agosto Roxo
Jaqueline Borges, enfermeira do programa Nascer
em Umuarama, chama a
atenção para a importância do Agosto Roxo. “Uma
criança se afogar com o
leito materno é até considerado algo normal, porém,
em casos mais severos e
raros, pode levar à morte
do bebê. Pode parecer algo
impossível, mas é preciso
que, em primeiro lugar, a
mãe mantenha a calma e
vá fazendo as manobras
de desengasgue enquanto

REGIÃO

Condutor
é flagrado
embriagado
em Xambrê
após dar
‘arrancada’ ao
lado da PM
Um homem de 50
anos acabou preso
acusado de conduzir
embriagado na avenida Valdemar Marques
de Novaes, na área
central de Xambrê,
durante a noite desta
sexta-feira (7), segundo a Polícia Militar. A
abordagem ocorreu
após o motorista parar ao lado de uma
viatura da PM e dar
uma ‘arrancada’ com
seu carro.
Os policiais realizaram a abordagem
e o condutor do veículo disse que não
mostraria nenhum
documento, arrancado algumas notas de
Reais do bolso dizendo que sabia o que
os policiais queriam,
segundo a PM.
Segundo a PM, o
condutor apresentava visíveis sinais de
embriaguez e foi solicitado que o mesmo
realizasse o teste do
bafômetro, sendo recusado. Os policiais
realizaram então um
boletim de ocorrência
com termo de constatação de sinais de
alteração da capacidade psicomotora e
prendeu o homem em
flagrante.
O condutor foi notificado por conduzir
veículo sob a influência de álcool, por utilizar-se de veículo para
demonstrar ou exibir
manobra perigosa,
mediante arrancada
brusca, derrapagem
ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus).

alguém pede socorro médico. Por isso é fundamental
que quanto mais pessoas
souberem fazer a manobra
de Heimlich, mais vida serão salvas”, observa.
A enfermeira acrescenta
que os bebês têm pulmões
ainda frágeis ao nascerem, o que contribui para
a ocorrência de engasgos.
“Sem ar, as crianças ficam
roxas. Daí a referência
para ‘Agosto Roxo’. Nós
estendemos as orientações
a pais e mães, socorristas
e profissionais da saúde
sobre técnicas de socorro a crianças engasgadas
com líquidos ou alimentos
sólidos. O conhecimento
[das manobras de socorro]
ajuda a desengasgar as
crianças e salvar vidas”,
afirma.
Cronograma
Para este ano, devido à
pandemia de coronavírus,
algumas ações não poderão ser realizadas, porém
o cronograma do Agosto
Roxo envolve trabalhos
de divulgação de vídeos

Em caso de engasgo, a primeira orientação é manter a calma para realizar as manobras
da forma correta e com segurança

nas TVs de todas as UBS
com instruções sobre a
desobstrução de vias aéreas, envolvendo equipes
das unidades do Samu e do
Corpo de Bombeiros. Todo
trabalho é coordenado do
Centro de Referência em
Atendimento Materno e
Infantil (CRMI) e do Progra-

Homens são mortos em Alto
Piquiri e Maria Helena
Dois homens perderam
a vida entre a noite de
sexta-feira (6) e a manhã
deste sábado (7), em Alto
Piquiri e Maria Helena,
respectivamente.
Em Alto Piquiri um
homem morreu após ser
esfaqueado. A vitima foi
encontrada caída na rua
Getúlio Vargas, na área
central, próximo a um bar.
Ao lado do corpo havia
uma faca, com a lâmina
quebrada e suja de sangue. Uma equipe do Hospital Municipal chegou a

ser acionada, mas apenas
constatou o óbito. O homem
não portava documentos.
O corpo foi encaminhado
ao Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama.
Já em Maria Helena o
crime foi registrado durante a manhã deste sábado. A vítima foi morta em
uma das ruas da cidade.
O corpo foi encaminhado
ao IML de Umuarama. Até
o fechamento da edição o
nome da vítima, autor e
motivação não haviam sido
divulgados.

Motociclista fica ferido
após moto pegar fogo
após queda na PR-323
Um motociclista de 19
anos ficou gravemente ferido após perder o controle
de sua motocicleta Honda
CB 500 F na PR-323, em
Cianorte, durante a noite
desta sexta-feira (6). Após
a queda o veículo pegou
fogo e ficou totalmente
destruída.

A vítima foi socorrida
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) e encaminhada
para um hospital de Cianorte. Seu estado de saúde inspira cuidados. Uma
equipe dos bombeiros foi
até o local para controlar
o fogo.

ma Nascer em Umuarama.
SAIBA COMO AGIR
Em caso de engasgo, a
primeira orientação é manter a calma para realizar as
manobras da forma correta
e com segurança. Ligue ou
peça para alguém ligar imediatamente para o Samu

(fone 192) e informe seu
endereço (rua, número da
casa, bairro e cidade). “Não
tente retirar o objeto da
garganta do bebê, pois você
poderá empurrá-lo ainda
mais fundo. Com os dedos
indicador e médio segure
a boca da criança aberta.
Coloque-a deitada de barriga

para baixo sobre o seu antebraço, apoiado sobre a coxa,
com a cabeça mais baixa
que o corpo. Dê cinco tapas
com a base da mão entre os
ombros, no meio das costas
do bebê, com um pouco de
força, mas sem machucá-lo,
para desalojar o objeto preso
na via respiratória”, indica
Jaqueline.
Em seguida vire o bebê
de costas sobre o outro antebraço, apoiado na coxa,
e faça cinco compressões
com dois dedos no meio
do peito, entre os mamilos.
Cada compreensão deve
ter dois a três dedos de
profundidade.
“Depois, olhe para o bebê
e caso ele continue engasgado, repita os passos. Se ele
chorar, vomitar ou tossir, é
sinal de que desengasgou e
sua cor voltará ao normal.
Mesmo assim, aguarde a
chegada do Samu”, descreve a enfermeira, acrescentando que os parceiros
da campanha são o Samu,
o Corpo de Bombeiros e a
Amizade FM (antiga Rádio
Inconfidência).

Populares ocupam terreno no
Arco-Íris em protesto por moradias
Cerca de 30 famílias
ocuparam um terreno,
que a princípio seria
do Município, durante a
noite desta sexta-feira
(6) no conjunto Arco-Íris. Eles protestavam
pela construção de moradias populares por
parte da Prefeitura de
Umuarama. A Polícia
Militar e a Guarda Mu-

nicipal foram acionadas
para impedir que mais
pessoas entrassem no
terreno. Após negociações os populares desocuparam o imóvel e
retornaram para suas
residências.
Segundo a Polícia Militar o terreno fica na
estrada Aeroporto, nos
fundos do Arco-Íris e os

populares alegavam não
terem casa própria e por
isso teriam invadido o
terreno pertencente ao
Município de Umuarama
como forma de protesto.
Somente na segundafeira (9) a assessoria da
Prefeitura informou que
terá condições de informar se o imóvel pertence
ou não ao município.

Carro com contrabando capota
e pega fogo em Cafezal do Sul
Um carro carregado com contrabando
capotou quando fugia
de uma abordagem policial durante a última
quinta-feira (5), na PR485, em Cafezal do Sul.
Segundo o Batalhão de
Polícia de Fronteira
(BPFron) ao se aproximar os policiais encontraram o condutor
inconsciente e o veículo
parcialmente em chamas, os policiais realizaram o combate ao

incêndio no veículo e a
retirada do condutor e
os primeirso socorros e
acionaram equipes de
resgate.
Segundo a polícia,
durante patrulhamento
na rodovia os policiais
visualizaram 3 veículos
realizando ultrapassagens forçadas e diante
da atitude suspeita
foi tentado realizar a
abordagem, através de
dispositivos sonoros e
luminosos, sendo que

os condutores desobedeceram ordem de
parada e empreenderam fuga em alta velocidade. Ainda segundo
a polícia, após alguns
quilômetros de acompanhamento tático o
condutor de um dos veículos perdeu o controle
e capotou. Ao vistoriar
o veículo foi constatado
que estava carregado
com cerca de 40 caixas
de cigarros oriundos
do Paraguai.

PM apreende SUV carregado
com cigarros em Icaraíma
A Po l í c i a M i l i t a r
apreendeu 30 caixas de
cigarros paraguaios na
PR-485, em Icaraíma,
no início da noite desta
sexta-feira (7). As mercadorias estavam em um
Ford Edge. O condutor,
um homem de 25 anos,

foi preso em flagrante.
Ele, o veículo e as mercadorias foram encaminhados para a delegacia
da Polícia Federal em
Guaíra.
Segundo a Polícia Militar a prisão ocorreu após
o condutor não acatar or-

dem de parada da equipe
policial do Destacamento
de Pérola, iniciando assim um acompanhamento
que terminou com a abordagem do veículo e a prisão de seu condutor pelo
crime de contrabando no
município de Icaraíma.
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IDIREITO A DISTÂNCIA

Aprovação de cursos de Direito 100%
online avança no MEC; OAB é contrária
são desenfreada de cursos
de qualidade duvidosa”.
Também destaca que antes
de discutir a expansão do
ensino jurídico a distância,

A criação de cursos de
Direito a distância, ainda
inéditos no País, avançou
nas últimas semanas após
o Ministério da Educação
concluir a avaliação de
propostas das faculdades.
Esses processos estavam
travados havia anos no sistema de liberação de cursos
e enfrentavam resistência
da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), que vê na
expansão de graduações
em Direito risco de “estelionato educacional”. Por
outro lado, há pressão de
instituições particulares,
interessadas em mais uma
fatia do mercado.
Direito EAD
Pelo menos 11 instituições particulares de ensino superior divulgaram
nos últimos dias que suas
propostas de cursos de
Direito EAD foram avaliadas pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), autarquia vinculada ao MEC.
Os pedidos de autorização
de cursos foram feitos nos
últimos quatro anos, mas
não andavam no MEC e
sequer haviam passado por
avaliação. Agora, chegam a
uma etapa mais adiantada
do processo
Hoje, no Brasil, não há
cursos de Direito EAD,
embora as graduações online em outras áreas, como
Licenciaturas, estejam em
expansão. Entidades ligadas ao setor calculam que
há cerca de 300 pedidos de
cursos de Direito EAD no
MEC. Uma série de avaliações dos processos abertos

Advogados
O Brasil é um dos países com maior número de
advogados do mundo e tem mais de 1,8 mil cursos
de Direito, com cerca de 350 mil vagas anuais.
Para Benhur Gaio, reitor do Centro Universitário Internacional (Uninter), há demanda de
jovens que moram longe de centros urbanos ou
que trabalham durante todo o dia. Ele diz que
havia um “bloqueio sistemático” aos cursos de
Direito EAD - o que não se justifica pela natureza
da graduação, majoritariamente teórica. “É um
dos mais fáceis de se trabalhar a distância.” Em
julho, a Uninter recebeu avaliação máxima do
Inep para a oferta do seu curso de Direito EAD.

em 2017 foi concluída em
julho deste ano.
Avaliações
Uma mudança do MEC no
modelo de verificação contribuiu para acelerar o processo.
Desde abril deste ano, em função da pandemia, avaliações
para novos cursos são feitas
virtualmente: os avaliadores
fazem entrevistas online e verificam instalações das faculdades por meio de câmeras,
o que dispensa viagens. Para
faculdades ouvidas pela reportagem, porém, o principal
motivo para o andamento dos
processos foi uma intenção
política no governo federal
de permitir cursos de Direito
EAD, contrariando o conselho
de classe.
Demanda
“A maior demanda hoje é

no Direito”, diz Paulo Chanan,
diretor de Regulação do Centro Universitário Maurício de
Nassau (Uninassau). O curso
de Direito EAD da Uninassau
foi um dos avaliados no mês
passado pelo Inep - o processo corria desde 2017, segundo
Chanan, mas só agora andou.
A expectativa das instituições
é de conseguir matricular os
novos alunos no início do ano
que vem.
Último aval
A liberação para que as
instituições abram processo seletivo e façam matrícula de estudantes ainda depende de autorização final
do MEC, com publicação no
Diário Oficial da União. No
processo, a OAB é ouvida
para emitir parecer sobre
os cursos, mas apenas em
caráter opinativo.

Município lança segunda fase
do Programa de Desenvolvimento
da Pecuária Leiteira

A Secretaria Municipal
de Agricultura e Pecuária
da Prefeitura de Umuarama lança, durante encontro
de produtores no próximo
dia 13, às 14h, no anfiteatro
da Sociedade Rural de
Umuarama, no Parque de
Exposição Dario Pimenta
da Nóbrega, a segunda fase
do Pró-Leite – Programa de
Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do município.
No evento será apresentado aos produtores
rurais o novo plano de
trabalho do projeto que,
se executado com todas as
recomendações e práticas,
pode auxiliar no aumento
da produção de leite e no
melhoramento genético

“o País deve preocupar-se
com a baixa qualidade dos
já existentes, muitos deles
um verdadeiro estelionato
educacional”.

do rebanho nas pequenas
propriedades.
“Os produtores rurais
interessados já podem procurar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
para realizar o cadastro
e obter mais informações
sobre o Pró-Leite. O lançamento terá controle de participação e seguirá todas as
orientações de segurança
para o combate à pandemia de covid-19”, lembrou
o diretor de Agricultura
e Pecuária da Prefeitura,
José Guilherme de Oliveira
Júnior.
O objetivo é fortalecer o
pequeno produtor e incrementar a produção leiteira
com a oferta de assistência

técnica, insumos, reforma
de pastagens e melhoria
genética do rebanho. Para
o prefeito Celso Pozzobom, o programa vem para
apoiar os produtores a
superar as dificuldades de
produção e comercialização do leite.
“Produzir exige muito
trabalho, conhecimentos e
orientações. A Prefeitura
lançou o Pró-Leite e agora
o programa foi reformulado
para auxiliar os produtores
a desenvolver e ampliar a
sua produtividade, o que
se traduz em qualidade
de vida para sua família
e aquecimento da nossa
economia”, apontou Pozzobom.

A OAB informou que
recebeu 14 pedidos de autorização de cursos de Direito
na modalidade a distância,
mas não deu detalhes. O
órgão ressaltou que o MEC
“não tem adotado os pareceres que a OAB emite”. No
ano passado, a Ordem foi ao
Supremo Tribunal Federal
(STF) contra o que chamou
de “sanha de autorizações”
de cursos, mas o andamento do pedido foi negado.
OAB
Questionada agora sobre a intenção de judicializar a oferta de graduações
a distância, a OAB informou que “está analisando a
situação para avaliar novas
medidas”. O órgão afirma
que ações na pandemia
não devem ser “mais uma
forma de facilitar a expan-

Perfil dos acadêmicos
As graduações em Direito EAD terão demanda principalmente de estudantes mais velhos,
já formados em uma primeira graduação,
na avaliação de José Roberto Covac, diretor
jurídico do Semesp, entidade que representa
mantenedoras do ensino superior privado no
Brasil. Pró-reitor da Fundação Getulio Vargas
(FGV), maior faculdade de Direito do País,
Antonio Freitas diz que o EAD deve ser uma
“segunda alternativa para quando não há a
oportunidade do ensino presencial”.
Ele afirma não ver razão legítima para que o
curso de Direito não seja EAD, “uma vez que os
cursos assemelhados como Administração, Economia e até Engenharia e Medicina já podem ser
EAD”. Na FGV, no entanto, não há intenção de
abrir cursos de Direito EAD em curto e médio
prazos, segundo Freitas.
Procurado para comentar o andamento de
processos relacionados aos cursos de Direito
online, nem o MEC nem o Inep, responsável pela
avaliação, se manifestaram.

Língua Portuguesa ganha
mais de mil palavras a mais
(AE) - A pandemia de
covid-19 mudou a vida dos
brasileiros - inclusive nas
palavras que usam no seu
cotidiano. Guardiã oficial do
idioma, a Academia Brasileira de Letras (ABL) acaba de
lançar seu novo Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp).
A obra registra o acréscimo de mais de mil novos
vocábulos ao português que
falamos e escrevemos. Muitos
são relacionados à doença: infodemia, covid-19, telemedicina. Há ainda estrangeirismos,
como home office e lockdown.

Volp
O Volp é o registro oficial
de todas as palavras da língua
portuguesa e de sua grafia.
Essa é a sua primeira atualização oficial em 12 anos.
Com as novas entradas, o
vocabulário tem agora 382
mil verbetes.
A edição de 2009 estava
mais voltada a estabelecer
a grafia das palavras após o
Acordo Ortográfico. A atualização revela o dinamismo
da língua. Também mostra
as novas relações políticas
e a importância da pauta
identitária.
“Nos últimos anos houve
uma aproximação dos países,
não só em termos político,
social e econômico, mas também por conta da pandemia”,
explicou o filólogo Evanildo
Bechara, coordenador da
Comissão de Lexicologia e
Lexicografia da ABL, responsável pela elaboração do Volp.
“Essa aproximação abriu a
porta para um acréscimo de

palavras, em grande parte da
língua inglesa, mas também
de países menores, como
Camarões, com a ‘necropolítica’ “

parental, gordofobia O meio
digital nos legou criptomoeda
e ciberataque. Estão todas no
novo vocabulário ortográfico
da ABL.

Novas palavras
O peculiar momento político que vivemos, no Brasil e
em várias partes do mundo,
trouxe para nossa língua
novas palavras. São vocábulos como negacionismo,
pós-verdade, necropolítica
- expressão cunhada pelo
filósofo e escritor camaronês
Achille Mbembe.
Das pautas identitárias,
cada vez mais presentes,
vieram feminicídio, afrofuturismo, sororidade, homo-

Vocábulos
Desde a publicação da
quinta edição, em 2009, a
equipe de Bechara reuniu novos vocábulos. Colheu-os em
textos literários, científicos e
também jornalísticos. Houve
ainda sugestões enviadas por
usuários do Volp. O gramático
explicou que não basta uma
nova palavra surgir para ser
incorporada oficialmente ao
vocabulário. Ela precisa ganhar consistência na língua,
ser usada e compreendida.

Mudanças sociais
O cientista político Christian Lynch, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), lembrou que a sociedade é pautada
pela cultura. “Essa cultura varia ao longo
do tempo; mudam os juízos de valor, surgem
modificações tecnológicas, mudanças morais.
A língua faz parte da cultura e tende a acompanhar essas variações.” Alguns períodos da
história, no entanto, são mais convulsionados,
como este em que vivemos. “Existem períodos
de maior estabilidade, quando há menor surgimento de palavras novas”, disse Lynch. “Certos
períodos apresentam mudanças muito bruscas
e, frequentemente, não existem palavras para
descrever todas as coisas novas; é preciso criar
novas palavras, importar ou ressignificar palavras antigas. Foi assim, por exemplo, no fim da
1.ª Guerra Mundial e também no fim dos anos
80, com o começo do fenômeno da globalização.”
O novo vocabulário pode ser consultado no
site da ABL.
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IEM TÓQUIO

Brasil derrota a
Espanha e é bicampeão
olímpico no futebol

Com luta quase perdida, Hebert Conceição
nocauteia ucraniano e é ouro em Tóquio
Hebert Sousa recuperou-se de uma derrota
quase certa com um nocaute no final de sua luta
e conquistou a medalha
de ouro na categoria até
75 quilos do boxe neste sábado (7). Faltando apenas
cerca de 90 segundos para
o final, Hebert disparou
um golpe poderoso que
deixou o campeão olímpico Oleksandr Khyzhniak
no chão e garantiu a comemoração para o Brasil.
Khyzhniak abriu clara
vantagem com socos rápidos, mas Hebert lutou para
permanecer em pé e ficou
surpreso quando seu adversário foi à lona. Hebert
nem esperou pela decisão
do árbitro e comemorou
imediatamente, pulando
de corner para corner e
gritando para as câmeras

Hebert Sousa estava com a luta quase perdida, mas encaixou um golpe perfeito

de televisão.
Khyzhniak chegou a se
levantar, cambaleando, e
fez de tudo para provar
que estava bem para continuar, com suas palavras
ao árbitro sendo abafadas
pelos gritos do brasileiro.

“Não entendi a decisão”, disse Khyzhniak,
acrescentando que o soco
não foi tão forte. “Não é
que eu poderia ter continua, eu continuei. Eu
levantei rápido, mas foi
finalizado.”

Isaquias ganha medalha de
ouro na canoagem velocidade
Malcon foi o destaque com o gol que deu o título

Com dose extra de
emoção, o Brasil venceu
a Espanha por 2 a 1 na
manhã deste sábado (7),
em Yokohama (Japão),
e garantiu o segundo
ouro consecutivo do
futebol masculino em
Jogos Olímpicos. O heroi
da final foi o atacante

Malcom, que entrou na
prorrogação e decidiu.
Com o resultado, o país
somou seu sétimo ouro
nos Jogos de Tóquio,
igualando o desempenho no Rio, cinco anos
atrás.
Brasil, que até 2016
colecionava decepções

no futebol masculino
em Olimpíadas, agora
tem dois ouros. Há cinco
anos, o palco foi o Maracanã. E neste sábado, o
Estádio de Yokohama, o
mesmo onde a seleção
conquistou seu último
título da Copa do Mundo, em 2002.

Tóquio (AE) - Isaquias
Queiroz é campeão olímpico. Ele realizou seu sonho e objetivo nos Jogos
de Tóquio e ganhou a
medalha de ouro no C1
1.000 metros na canoagem velocidade. O feito
coloca o brasileiro em um
novo patamar e reforça o
trabalho feito por Jesus
Morlán, que forjou outros
campeões da modalidade,
mas faleceu durante o
ciclo para a Olimpíada de
Tóquio.
Desde o fim dos Jogos do Rio-2016, Isaquias
começou a se preparar
para Tóquio. O próprio
Morlán via como positivo

ele não ter conseguido o
ouro olímpico para poder
chegar em Tóquio com
mais “fome” de medalhar.
O atleta ficou mais forte
e rápido, mas também
teve alguns problemas no
caminho. O primeiro foi a
perda de Morlán, espanhol
que levou a canoagem
brasileira para um outro
patamar, mas que faleceu
em novembro de 2018.
O auxiliar L auro de
Souza Júnior assumiu os
treinamentos na canoa,
seguindo todos os ensinamentos do antigo técnico,
incluindo a programação
de treinos. A pandemia
de covid-19 pouco afetou

Isaquias, que treinava
em um local isolado em
Lagoa Santa, em Minas
Gerais. Mas aí pouco
antes da Olimpíada, ele
perdeu para Tóquio seu
parceiro Erlon de Souza,
que por causa de problemas no quadril não
poderia competir.

Isaquias Queiroz é campeão olímpico

A Unipar acredita que bons exemplos são
capazes de impulsionar gerações,
assim como o papel de um pai na
vida dos lhos.
Parabéns a todos aqueles que
desempenham essa missão
com amor e
comprometimento.
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Filmes

Melhorando a saúde

Mel Maia tem se dedicado às atividades físicas e conta com
a ajuda de um personal trainer. A atriz tem 17 anos e faz um
treino que visa fortalecer o corpo e a mente.

(OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS
A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS)

Poderoso

Cristiano Ronaldo tem uma fabulosa coleção de carros.
Entre eles um Bugatti Centodieci, cujo valor é estimado em
cinquenta milhões de Reais e existe apenas dez exemplares
iguais no mundo.

Novela de época

Selton Mello promete brilhar em “Nos Tempos do Imperador”, nova novela das 18
horas que estreia hoje, na tela
da Globo. No folhetim inédito
o ator dará vida ao personagem
real, Dom Pedro II. O Imperador do Brasil quer garantir a
integração da nação e ampliar
os horizontes do povo, investindo na educação, em sua visão
as chaves para o futuro. Vai
valer a pena conferir a trama
escrita por Alessandro Marson
e Thereza Falcão.

CORAÇÃO INDOMÁVEL – 17h30, no SBT
Carlos diz a Maria Alessandra que Karim é o interessado em
comprar o cassino. Lúcia expulsa Esther da fazenda. Otávio e
Doris chegam ao cassino e ele a proíbe de tratar grosseiramente
Maria Alessandra. Raiza conta a Carol que lhe convém acompanhar Miguel enquanto ele joga. Maria Alessandra diz a Doris
ter pensado em ir jantar com o Governador, e que não fará isso
por causa de Otávio. Maria Alessandra pergunta a Otávio se ele
aceitaria acompanhá-la em um jantar. Ele aceita.

Mateus Solano
e Thiago Fragoso /
Estevam Avellar-RG
1) A novela
é “Amor à Vida”.
Como se chamavam os personagens
interpretados por
Mateus Solano e
Thiago Fragoso?
a) Félix e Eron
b) Eron e Niko
c) Jacques e
Niko
d) Félix e Niko

MALHAÇÃO: SONHOS – 17h45, na Globo
Bianca finge estar encenando a peça com João e beija o
companheiro de palco. João descobre o plano de Bianca e a
ameaça. Lobão visita Cobra, e Karina se incomoda. Pedro conta
para Karina que Vicki viajará com a banda. João e Jade tramam
contra Bianca. Pedro convida Karina para viajar com ele. Lobão
assedia Dandara, e Gael o enfrenta.

2) Como se
chamava o programa de Tom Cavalcante
que era apresentado nas tardes de domingo pela Rede Globo?
a) “Show do Tom”
b) “Megatom”
c) “Planeta do Tom”
d) “Tom Show”
3) Na novela "Pantanal", exibida pela TV Manchete/SBT, quem
interpretou o personagem Velho do Rio?
a) Jorge Dória
b) Kadu Moliterno
c) Cláudio Marzo
d) Juca de Oliveira
4) Em qual emissora foi transmitida a novela "Canoa do Bagre"?
a) TV Tupi
b) TV Manchete
c) Bandeirantes
d) Globo
5) Jorgito foi personagem do ator Rafael Cardoso em qual
dessas novelas?
a) “Ribeirão do Tempo”
b) “Araguaia”
c) “Ti-Ti-Ti”
d) “Passione”

Excelente audiência

Luiz Bacci está fazendo direitinho sua lição de casa. O apresentador
do “Cidade Alerta” tem agradado ao público e a direção da Record TV.
O rapaz é uma das maiores audiências da emissora.

(RESPOSTAS: 1-D / 2-B / 3-C / 4-A / 5-C)
Horóscopo – 09/08/2021
By Geremy Altins

Abrindo o coração

Paul McCartney falou que foi “bastante doloroso” ele ter sofrido
acusações de que teria sido o responsável pelo fim de “Os Beatles”.
E citou as “fake News” daquela época afirmando que o grupo tinha
suas disputas internas como qualquer família.

Mansão

Bom Jovi tem uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos, no
valor equivalente a 228 milhões de Reais. O imóvel é estilo italiano e
está localizado de frente para o mar.

Os protagonistas

Fofoqueiros de plantão contam que Ísis Valverde e Rodrigo Lombardi teriam sido lembrados para serem os protagonistas de um novo
folhetim que será escrito por Glória Perez. Consta que foi a novelista
quem teria pedido pelos dois atores para estrelarem a sua história.

Gente normal

A modelo Mariana Goldfarb falou que ela e o marido, o ator Cauã
Reymond, têm cuidado pessoalmente da manutenção da casa onde
moram. Eles dividem as tarefas domésticas.

Hitchcock

No próximo dia 13, se estive vivo,
Hitchcock estaria completando 122
anos. Alfred Hitchcock é um dos mais
influentes cineastas da história, conhecido por ser o “mestre do suspense”.
Ele dirigiu 53 longas-metragens em
seis décadas de carreira e inaugurou
um estilo de movimento de câmera
simulando o olhar do personagem, o
que aumenta a ansiedade e o medo dos
espectadores pelo que virá nas cenas
seguintes. Os longas mais famosos são
“Topázio”, “Marnie, Confissões de Uma
Ladra”, “Cortina Rasgada”, “Frenesi”.
“Psicose” e “Os Pássaros”.

Homenagem à amada

Felipe Andreoli tem uma tatuagem
em homenagem a sua mulher, Rafa
Brites. O jornalista e apresentador tatuou o rosto dela mergulhada em uma
caneca e com detalhes de coração; ele
explicou que cada detalhe da marca
tem um significado. Só para constar,
eles estão comemorando onze anos de
relacionamento.

Casarão sinistro

A atriz australiana Cate Blanchett mora num casarão na Inglaterra construído em 1890 e que já passou por algumas crises.
As reformas no imóvel começaram em 2015 e atualmente ele está
impecável novamente, mas quase foi destruído. É que a antiga
dona foi morar numa casa de idosos e o imóvel ficou abandonado,
foi invadido por dependentes químicos e adeptos aos rituais de
bruxaria, por isso a degradação. Mas isso faz parte do passado e
os vizinhos comemoram a presença da artista no local.

Discreta

Grazi Massafera é uma pessoa discreta no seu dia a dia. E
costuma selecionar muito bem o que ela publica nas suas redes
sociais. Ela namora o também ator Caio Castro. Lembrando que
Grazi Massafera é uma das poucas atrizes que continuaram com
contrato fixo na Globo.

AMORES VERDADEIROS – 18h30, no SBT
Liliana se sente incomodada ao ver Roy e pede que vá embora. Roy tenta se explicar, diz a Liliana que não tem culpa que
Gusmão não lhe corresponda e diz que vai fazer de tudo para
conquistá-la. Roy diz aos pais que foi um erro se casar com Nikki
para solucionar o problema financeiro da família. Ao saberem
que o filho está apaixonado pela filha do guarda-costas, os pais
de Roy têm uma reação violenta.
NOS TEMPOS DO IMPERADOR - Estreia – 18h20, na
Globo
Dom Pedro e Thereza viajam com cientistas. Luísa enterra
seu pai e reclama da presença dos coronéis Ambrósio e Eudoro. Tonico conversa com Nélio sobre sua futura esposa. Luísa
destrata Ambrósio e Eudoro. Jorge, Nain e alguns Malês armam
para invadir a fazenda de Ambrósio. Solano, filho do presidente
do Paraguai, surpreende Pedro e pede para se casar com Isabel.
Salustiano tenta defender Ambrósio de Jorge, e acerta o coronel
com um tiro. Tonico encontra o pai morto e o jagunço culpa
Jorge. Durante sua fuga, Jorge é atingindo por um tiro. Pilar
foge de casa. Luísa afirma a Eugênio que não venderá a fazenda.
PEGA PEGA – 19h30, na Globo
Pedrinho acusa Athaíde de ter roubado o dinheiro da venda
do hotel, e os dois acabam brigando. Cássio é preso e Eric é baleado. O médico anuncia a Bebeth que Eric está fora de perigo.
Júlio revela a Agnaldo que está apaixonado por Antônia. Todos se
preparam para a festa surpresa de Júlio. Maria Pia acusa Luiza
de ser a responsável pelo estado de Eric. Bebeth expulsa Maria
Pia do quarto de Eric. Maria Pia conta a Pedrinho que Luiza está
com Eric. Antônia não gosta da forma como Júlio trata Cíntia.
Malagueta alerta Júlio para o perigo de seu envolvimento com
Antônia. Nelito descobre que Cintia e Júlio se beijaram.
CHIQUITITAS – 20h50, no SBT
Marian entra para o Grêmio da escola com os meninos
encrenqueiros. Gabriela conversa com Miguel, que desliga o
telefone com os policiais entrando na cela dele. Na clínica,
Gabriela descobre que Carmen mandou essa enfermeira tomar
conta de Valentina. A mulher pede que a clínica troque essa
enfermeira. A mãe de Teca vai até o orfanato. Chico pede para
a mulher não alimentar falsas esperanças em Teca. Todos terminam de ajeitar as coisas na casa de Carol. Beto chega com
Tamiris, irmã de Tobias. Carmen leva Marian para tirar fotos
para um falso documento com o nome de Mili.
IMPÉRIO – 21h15, na Globo
Cora se enfurece com José Alfredo. Cláudio tenta fazer Enrico confessar o nome de seu cúmplice. Cora chora pensando em
José Alfredo. José Alfredo entrega um pedaço do seu diamante
a cada um de seus filhos. Danielle grava um depoimento para
Maurílio sobre a família de José Pedro. Jurema procura Cora
para saber de Jairo. Leonardo afirma que devolverá a Amanda
o dinheiro que a amiga gastou com ele. Vicente volta para o
restaurante e agradece Felipe pela ajuda. Maria Marta pede que
José Pedro deixe Danielle. João Lucas afirma a Du que cumprirá
a promessa que fez ao pai quando ganhou seu diamante.
Filmes – 09/08/2021
(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o
prévio aviso)
Te Amarei Para Sempre
(The Time Traveler's Wife) 15h00, na Globo, EUA, 2009.
Direção de Robert Schwentke. Com Eric Bana, Arliss Howard,
Ron Livingston, Rachel Mcadams. Henry conheceu Clare
quando era criança. Eles cresceram e se apaixonaram. Só há
um problema: o futuro de Clare é o passado de Henry. Ele é
um viajante do tempo.
Planeta Dos Macacos: A Guerra
(War For The Planet Of The Apes) 23h35, na Globo, Canadá, 2017. Direção de Matt Reeves. Com Amiah Miller, Andy
Serkis, Gabriel Chavarria, Karin Konoval, Steve Zahn, Woody
Harrelson. Após um ataque de seres humanos que deixa vários
macacos mortos e feridos, César parte com um pequeno grupo
em busca de vingança.
Pequeno Dicionário Amoroso 2
(Pequeno Dicionário Amoroso 2) 03h00, na Globo, Brasil,
2014. Direção de Mauro Farias e Sandra Werneck. Com Marcello Airoldi, Andrea Beltrão, Daniel Dantas, Eduardo Moscovis,
Gloria Pires, Fernanda Vasconcellos. Quinze anos após se separarem, Luíza e Gabriel se reencontram. Impulsionado pelo fato
de ela estar bem infeliz no casamento, eles logo iniciam um caso.

Áries
O momento o leva a querer um pouco
mais de beleza em sua vida, inclusive
no que diz respeito aos relacionamentos afetivos. A família deve ter um
espaço maior em seus sentimentos.

Libra
Aprimore-se lendo um bom livro ou
meditando. Emoção ou sensibilidade
de mais atrapalham quando precisamos se objetivos. Às vezes é necessário apelar para seu lado racional.

Hugo Moura, marido de Deborah
Secco, não esconde que é cuidadoso
com seu corpo. O ator costuma recorrer
à massagem de drenagem linfática para
desintoxicar e garantir o bem-estar.

Touro
Tende a se envolver em programas ou
eﬆudos com viﬆas ao conhecimento
e a troca entre as pessoas, mas num
sentido mais prazeroso e sem compromisso. Cuidado para não apontar
os erros alheios.

Escorpião
Favorecidas as atividades intelectuais,
o que lhe dará maior abrangência ao
falar, negociar ou mesmo expor um
projeto. Você eﬆá precisando de mais
vontade para agir em novas frentes.

Natureba

Gêmeos
Tem condições de vencer inclusive
os vícios ou aspectos íntimos que
não considera benéficos. Vai querer
vencer a si próprio, para provar
sua força de vontade, tenacidade e
perseverança.

Cuidadoso

Quem convive com Sophia Raia,
filha de Claudia Raia e Edson Celulari, conta que ela é muito cuidadosa
com sua saúde e com sua beleza. Ela
consome somente cosméticos naturais,
tanto para cuidar da pele quanto para
maquiagem e também não descuida
da alimentação mantendo uma rotina
de exercícios.

Câncer
Cuidado para não chegar à exauﬆão
física e ao desanimo. Uma ida ao
médico para fazer um check-up será
providencial, pois eﬆá na hora de
tomar mais cuidado com sua saúde.

Sagitário
Poderá realizar bons negócios durante
eﬆe dia, o que vai lhe dar mais tranquilidade quanto às dívidas e contas
a serem pagas. Conseguirá respirar
mais aliviado. Agora relaxe um pouco.
Capricórnio
Lembre-se que sua força interior
ajudará a resolver seus problemas
exteriores. Sendo assim, toda vez que
tiver que se retirar, devido a provocações, não desanime, respire fundo e
siga em frente.

Leão
Não necessariamente eﬆará romântico, mas vai goﬆar de cortejar, de
seduzir e se sentir desejado. É um
momento de experiências completamente diferentes das atuais.

Aquário
Você se sentirá mais dispoﬆo energeticamente e mais forte, com vontade
de desbravar o que anda emperrado,
direcionando sua vida positivamente.
Momento muito bom para eﬆar com
os amigos.

Virgem
Procure não esbanjar, não compre por
impulso e evite suprir qualquer tipo
de carência com compras, pois isso
poderá ser cataﬆrófico. O melhor no
momento é poupar!

Peixes
Procure agir em cooperação com
as demais pessoas, ressaltando o
que elas têm de melhor. O amor e a
compaixão eﬆão eﬆimulados durante
o período. Dia muito feliz com promessas de sucesso.
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IDIA NACIONAL DE COMBATE AO COLESTEROL

Por que o colesterol alto
é um vilão para a nossa saúde?
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019,
divulgada no final de 2020,
14,6% dos brasileiros com 18
anos ou mais (que representa
cerca de 23,2 milhões de
pessoas) afirmaram ter diagnóstico médico de colesterol
alto. Apesar disso, esse é um
problema de saúde silencioso, ou seja, quem não faz
avaliações médicas regulares
pode ter níveis alterados de
colesterol sem saber.
“Ninguém sente o colesterol. A pessoa vai sentir
somente quando aparecer
alguma manifestação cardiovascular. Mas, anos de
colesterol alto pode resultar
em um infarto ou em Acidente
Vascular Cerebral – AVC, o
popular derrame. Por isso, é
importante fazer um check
-up regularmente”, salienta
o cardiologista Leandro Vasconcelos, chefe de Cardiologia Clínica do Hospital São
Vicente Curitiba.
Hoje, domingo, 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, data que
lembra a importância do
diagnóstico e das mudanças
de hábitos de vida. “O colesterol é saudável para o nosso
organismo, o problema é o excesso”, destaca o cardiologista, reiterando a importância
do controle adequado.
O colesterol
O colesterol é um tipo de
gordura que todas as pessoas
têm em circulação no sangue
e serve de base para a produção de vários hormônios,
células e está presente até
em nervos. “Podemos dizer
que o colesterol é um tijolinho

HÁBITOS SAUDÁVEIS

A adoção de hábitos saudáveis é fundamental, pois têm influência direta no colesterol

muito importante para a
construção do nosso organismo. O problema é quando
está em um nível muito alto,
aí sim podem surgir algumas
doenças, principalmente a
aterosclerose, que é a deposição de gorduras nos vasos
sanguíneos”, alerta Leandro
Vasconcelos, que lembra
ainda que a aterosclerose
também é assintomática e o
que pode causar infarto ou
AVC.
O bom x o mal
Existem dois tipos de colesterol: o LDL, conhecido
como “ruim” e o HDL, denominado de “bom”. É necessário um equilíbrio entre ambos

para que se tenha um nível
adequado no organismo.
“O HDL tem a função de
tirar o colesterol ruim do
sangue e jogar para o fígado,
que elimina esse colesterol.
Então, quanto mais alto o
HDL, melhor porque ele tira
o LDL do sangue. É o LDL,
por exemplo, que causa o
depósito de gordura no sangue. Por isso, é importante
ter um nível de HDL mais
alto e o LDL baixo”, explica o
cardiologista do Hospital São
Vicente Curitiba.
O nível do HDL, geralmente, precisa ser acima
de 40 mg/dl. Já o LDL varia
para cada pessoa, relata
Vasconcelos. “O alvo do

Atenção: a pele precisa de cuidados
especiais com as temperaturas baixas
Além ainda estarmos
sofrendo com a pandemia,
este ano o Inverno está
pegando pesado em várias regiões do Brasil. Até
nos Estados, onde não é
costume as temperaturas
abaixarem tanto nesta
época do ano, as pessoas
estão sofrendo com o frio.
E por isso mesmo o momento pede atenção extra
com o corpo da gente. A
pele é muito castigada pelas baixas temperaturas.
O sabonete
A primeira providência a ser tomada talvez
seja trocar o sabonete por
outro que ofereça maior
quantidade de elementos
hidratantes em sua composição porque além do
vento frio, tempo seco,
aumento da concentração
de poluentes no ar, aumentamos a temperatura da
água do banho e isso ajuda
a alterar a nossa pele.
As glândulas sebáceas
produzem menos gordura,
há maior atrito com roupas sintéticas e perdemos
mais água transepidermal, por deficiência na boa
formação da membrana
hidrolipídica (filme de
gordura e água natural
que protege a pele), e daí
vêm ressecamento, vermelhidão e coceiras.
Voltando a falar do sabonete, os produtos ricos
em substâncias calmantes
e com extratos vegetais,
como calêndula, hamamélis e óleos de amêndoas,
karitê e maracujá são
bons aliados na hidratação da pele. É bom também não se demorar muito

no banho (lembra que a
água está mais quente?) e
evitar o uso de bucha.
O rosto
A pele do rosto sofre
muito. Pessoas com a pele
oleosa devem evitar os
produtos muito agressivos; a ordem é limpar e
logo hidratar em seguida
com produtos específicos.
Pele seca
As peles secas e sensíveis devem ser tratadas
com loções de limpeza sem
sabão e depois hidratadas. Regra que vale para
todos: usar bloqueador
solar mesmo que o sol seja
“fraquinho”.
A pele seca precisa de
atenção especial e durante o Inverno deve ser
tratada com cosméticos
enriquecidos com ingredientes específicos para
que forme uma barreira
na pele contra as agressões do tempo.
Hidratação
O fato é que todos os
tipos de pele precisam de
hidratação. Fique de olho
na formulação dos cosméticos, alguns ingredientes são importantes, tais
como ácido hialurônico,
Silício,Vitamina B3, entre
outros.
Uma boa ideia é consultar o dermatologista
que indicará a mistura
adequada às necessidades
de sua pele.
Dica
Vale uma dica, não deixe faltar a água termal.
Encontrada em farmácias

e nas lojas de cosméticos
sob esse nome mesmo,
quando borrifada no rosto tem efeito calmante,
hidratante e refrescante.
E mais, também pode
ser usada nos cabelos.
A água termal pode ser
usada de manhã e à noite,
logo após a limpeza da
pele e antes da aplicação
dos cosméticos nutritivos
e hidratantes.
Inverno
Apesar dos efeitos nocivos da baixa temperatura, Inverno é tempo ideal
para tratar a pele com
derivados da Vitamina A,
peelings e aplicação de
laser fracionado de CO2
que prometem clarear
e rejuvenescer a pele.
Tudo isso no consultório
médico.
O corpo
Para a pele do corpo, nada melhor do que
aplicar após o banho cremes hidratantes ricos
em óleos, ureia, ácido
hialurônico e ácido lático, extratos vegetais e
vitaminas. Para as mãos e
os pés, prefira os cremes
com vitamina A, D e B,
associados a ureia.
A ordem é manter a
pele do rosto e do corpo
hidratada, evitando assim
aquela sensação ruim de
pele seca.
É bom dizer que, mesmo com o avanço da vacinação contra Covid-19,
ainda precisamos usar
máscaras e as máscaras
não devem ser desculpa
para negligenciar os cuidados com a pele do rosto.

LDL vai depender do risco
cardiovascular que o médico
calcula a partir do perfil de
cada um. Um paciente que
já teve um infarto ou AVC,
precisa de uma meta mais
agressiva, como abaixo de
50 mg/dl, por exemplo. Um
paciente diabético tem um
LDL aterogênico, com potencial maior de acúmulo
gordura, então precisa de
um nível mais baixo também. Mas se é um paciente
jovem e sem doenças, ele é
de baixo risco, assim, posso
tolerar que tenha uma LDL
de 130 mg/dl. Cada pessoa
vai ter um nível de LDL
considerado aceitável a
depender do seu risco.”

A adoção de hábitos saudáveis é fundamental, pois têm influência direta no colesterol. No caso do LDL, uma alimentação rica em
gorduras saturadas (como as gorduras das
carnes, dos derivados do leite) e alimentos
industrializados ajudam a aumentar os níveis
desse tipo de colesterol.
“Contudo, as gorduras boas, gorduras
poli-insaturadas e monoinsaturadas são saudáveis e melhoram o perfil do colesterol. Elas
estão presentes em alimentos como azeite,
salmão, atum, castanhas, amêndoa e abacate,
entre outros”, exemplifica.
Os exercícios físicos ajudam a aumentar o
HDL. “A prática de exercício físico é essencial
dentro de qualquer orientação para saúde,
pois aumenta os gastos energéticos e isso
faz com que se reduza o colesterol”, salienta.
“Mas só o exercício físico não consegue
atingir a meta. O exercício aumenta bastante
o HDL, mas não tem efeito tão potente no
LDL. Por isso é preciso cuidar também da
alimentação”, ressalta.
A recomendação é que se faça 150 minutos
de exercícios aeróbicos por semana. Parar de
fumar e não consumir bebidas alcoólicas em
excesso é importante para evitar lesões nas
paredes dos vasos sanguíneos, que favorecem
e aceleram o acúmulo de gorduras.
A maioria dos pacientes consegue controlar os níveis de colesterol com mudanças de
hábitos de vida e os remédios são indicados
apenas em casos mais específicos. “Caso
os níveis não melhorem com o paciente seguindo à risco todas essas metas, pode ser
necessário ter a medicação. Para pacientes
que já tiveram AVC ou infarto, por exemplo,
sempre vamos utilizar remédios para evitar
novos eventos cardiovasculares”, observa Dr.
Leandro Vasconcelos.

Colesterol alto: o cuidado
começa ainda na infância
Foi em exames de rotina que o Pedro Santiago
de Oliveira descobriu que
havia algo errado com os
níveis de colesterol. Mesmo
aos 10 anos de idade, ele
estava com o LDL acima do
recomendado. Identificar o
problema desde cedo reduz
a chance de, na vida adulta,
desenvolver doenças cardiovasculares, líderes em
mortalidade no Brasil.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC), cerca de 14 milhões
de brasileiros têm alguma
doença no coração e aproximadamente 400 mil morrem
por ano em decorrência
dessas enfermidades.
É por isso que, neste 8 de
agosto, Dia Nacional de Combate ao Colesterol, o Hospital
Pequeno Príncipe chama a
atenção das famílias para a
importância do diagnóstico
e tratamento precoces da
doença, como foi o caso de
Pedro.
Com a pandemia, ele precisou parar com todas as
atividades físicas que fazia
na escola, como judô, capoeira e futebol. “Isso refletiu no
ganho de peso. Em 2020, com
os exames de rotina, percebemos o aumento nos índices
de colesterol e triglicerídeos
e iniciamos as mudanças de
hábitos com o apoio multidisciplinar”, relata a mãe,
Rozângela de Oliveira.
Mudanças
Por meio do atendimento com endocrinologista,
psicóloga e nutricionista, o
resultado foi satisfatório,
principalmente porque o Pedro se motivou para cuidar
da saúde. Hoje, ele entende
que pode comer de tudo, mas

Como evitar níveis de
colesterol alto em crianças
- Consultar o pediatra e realizar exames de rotina
frequentemente.
- Conhecer o histórico da família e incentivar bons
hábitos entre todos.
- Praticar atividades físicas regularmente.
- Consumir alimentos saudáveis, como frutas, verduras, carnes brancas, óleos vegetais e grãos integrais.
- Evitar alimentos processados, como biscoitos,
salgadinhos, margarinas, sorvetes e refrigerantes.
- Cuidar da saúde mental, praticando atividades
prazerosas.
com moderação.
“Na nossa rotina familiar,
diminuímos o consumo de
açúcares, gorduras, ultraprocessados, além de incluirmos
mais legumes, frutas e verduras. Com o retorno presencial
às aulas e a mudança do
cenário da pandemia, ele
também voltou a praticar
alguns esportes, com os cuidados que o momento exige.
Isso refletiu positivamente
no bem-estar e qualidade de
vida do Pedro, pois ele está a
cada dia melhor”, completa
a mãe.
A doença é silenciosa
De acordo com a endocrinologista pediátrica do
Pequeno Príncipe, Rosângela Réa, o colesterol elevado
geralmente não causa sintomas. Por isso, a indicação
é que o primeiro exame de
perfil lipídico seja realizado

entre os 9 e 11 anos.
Já em crianças com doenças crônicas, obesidade,
assim como naquelas com
histórico familiar de doença
cardiovascular, a recomendação é que os testes sejam
feitos aos 2 anos. O apoio
familiar também é fundamental para que essas mudanças
ocorram da melhor forma, inserindo uma dieta alimentar
saudável e a prática regular
de atividade física.
“Os hábitos da criança são reflexo daquilo que
ela vê em casa. Ou seja,
os limites e incentivos devem ser realizados pelos
responsáveis”, enfatiza a
médica. Vale destacar que, se
essas medidas não surtirem
efeito, o acompanhamento
com endocrinologista para
intensificação do tratamento
e/ou uso de medicamentos é
fundamental.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

M. Romero Bondezan - Tintas, CNPJ 33.604.932/0001-00, torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia para
atividade de fabricação de tintas, esmaltes, lacas e vernizes, instalada na Av. Ângelo Moreira da Fonseca, 2736,
Parque Danielle, Umuarama/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

M. Romero Bondezan - Tintas, CNPJ 33.604.932/0001-00, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de
Operação para atividade de fabricação de tintas, esmaltes, lacas e vernizes, a ser implantada na Av. Ângelo Moreira
da Fonseca, 2736, Parque Danielle, Umuarama/PR.
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IVEM MALHAR!!!

Shopping Palladium Umuarama anuncia
a chegada da Blueﬁt Academia
Umuarama - A rede de
academias Bluefit, marca
com mais de 90 unidades
espalhadas pelo Brasil, é
a mais nova operação do
Palladium Shopping Center
Umuarama. Com mais de
1.200m² e com previsão de
abertura para o dia 01 de
outubro, a unidade será a
primeira do noroeste paranaense, com um investimento de mais de R$ 4 milhões.
As pré-matrículas já podem ser realizadas e para
os alunos que se matricularem antes da inauguração
da academia, serão isentas a taxa de matrícula e
anuidade, além de terem
acesso aos planos com preços especiais. “A estrutura
contará com aparelhagem
diversificada e moderna,
contemplando espaço de
musculação e atividades
aeróbicas com mais de 100
equipamentos da marca
Matrix, referência no setor,
além de ampla sala de ginástica e área para aulas
funcionais, nessa que será
a mais moderna e completa
academia da região”, adianta o diretor Bernardo Tacla.
A Bluefit é conhecida
nacionalmente por oferecer
o melhor custo-benefício
a seus alunos em todo o
país, bem como dispor de
equipamentos de última
geração, grade de aulas com
ginástica, dança e lutas.
“Vale destacar que os planos
incluem todas as modalidades, permitindo que os alu-

nos realizem seus treinos
diários de musculação com
professores sempre disponíveis para a instrução,
além de aulas coletivas sem
valores adicionais, agregando a rotina dos alunos com
treinos completos”, destaca.
A Bluefit contará ainda
com vestiários e duchas a
gás, armários rotativos e
estacionamento gratuito
no shopping. Além disso,
terá ambiente climatizado
e funcionará em horário
estendido, durante todos os
dias da semana.
PLANOS
A partir do dia 01 de
agosto, as pré-matrículas
poderão ser realizadas via
link www.bluefit.com.br/unidade/umuarama ou de forma presencial no shopping,
piso L1, no acesso da praça
de alimentação. A forma
de pagamento é exclusiva
via cartão de crédito, com
mensalidades recorrentes.
Confira abaixo os planos
disponíveis:
Plano Blue - Dará acesso
livre a todas as modalidades da academia, incluindo
aulas coletivas de ginástica
e lutas e é válido exclusivamente na unidade Palladium
Umuarama. Mensalidade:
R$ 89,90 (preço especial
para o período de pré-lançamento).
Plano Gold, que dará
acesso livre a todas as modalidades da academia,
incluindo aulas coletivas de
ginástica e lutas e é válido

APARTAMENTOS À VENDA!
Edifício Residencial e Comercial Quebec localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 4677, Apartamento n° 13,
Zona III, Região central de Umuarama-PR! Contendo área
útil de 78.56m² e 49m² de área privativa, sendo 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia e uma vaga de
garagem! Por apenas R$ 160.000,00!
Edifício Monet localizado na Avenida Maringá, n°
4739, próximo a Unipar sede, Zona III, Umuarama-PR,
contendo 77,59m² de área útil, 51,90m² de área privativa, composto por 2 quartos, sala, cozinha planejada,
banheiro social, área de serviço e uma vaga de garagem! Valor R$ 180.000,00!
Edifício Residencial Plaza localizado na Rua Mandaguari, n°5520, Zona III, próximo ao Supermercado Vívian,
Farmácia Londrina e a Unipar Sede. Contendo Área útil
de 99,21m², composto por 2 quartos, banheiro social,
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada completa,
lavanderia, varanda e uma vaga de garagem. Além disso,
possui forro em gesso trabalhado. Apartamento em ótimo
estado de conservação! Valor R$ 180.000,00!
Edifício Cecilia Meireles localizado na Rua Santa
Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, próximo
homa´s hotel, Umuarama-PR! Contendo 76,31m² de
área útil, sendo 65,66m² de área privativa, composto
por 3 dormitórios, 1 banheiro social, sala de TV, sala
de Jantar, cozinha, área de serviço e uma vaga de
garagem. Situado no 1° pavimento do edifício. Valor
R$ 220.000,00! Aceita carro de menor valor e casa no
valor de até R$ 150.000,00!
Edifício Velasques localizado na Avenida Manaus,
apartamento 501, Zona 1- A, próximo ao escritório da
Sanepar, Umuarama-PR! Contendo 91m² de área privativa
e 112m² de área útil, composto por uma suíte com moveis
planejados, 2 quartos, sala de jantar, sala de estar com
sacada, cozinha com moveis planejados, banheiro social,
lavanderia e uma vaga de garagem. O valor do condomínio
é de aproximadamente R$ 400,00 possuindo agua e gás
incluso. Além disso, a posição do apartamento é para o
sol da manhã! Valor R$ 330.000,00!
Edifício Manhattan Garden localizado na Rua
Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, n° 4291, Zona I,
próximo à pizzaria O Forno, Umuarama-PR! Contendo
225,18m² de área útil, 175,68m² de área privativa,
composto por uma suíte máster, 2 suítes, 1 quarto,
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, 2
vagas de garagem, área de serviço com quarto para
funcionários e banheiro social. Além disso, o condo-

Academia terá os aparelhos mais modernos e tudo por mensalidades bem em conta

em todas as unidades Bluefit do Brasil. Mensalidade:
R$ 99,90 (preço especial
para o período de pré-lançamento).
As condições são válidas
exclusivamente para os
alunos que realizarem as
suas matrículas nesta fase
de pré-lançamento. Os planos oferecem acesso total a
toda estrutura da academia,
não possuem restrições de
horários e garantem taxa
zero até a inauguração da
unidade.

mínio possui salão de festa, e churrasqueira. Valor
R$ 1.000.000,00!
Edifício San Pietro localizado na Rua Doutor Camargo,
Zona III, próximo ao supermercado Big Planalto, Umuarama-PR! Contendo área útil de 377.00m², composto por
3 suítes, sendo uma suíte máster, sala de estar, sala de
jantar, cozinha, lavanderia, despensa, duas vagas de
garagem e salão de festa, situado no apartamento n° 3
do terceiro pavimento do edifício. Valor R$ 1.250.000,00!
RESIDÊNCIAS À VENDA!
Residência contendo ótima localização, região ideal
para fins comerciais, próximo ao Colégio Hilda Kamal!
O imóvel possui excelente terreno com área total de
576,30m² e 150m² de área construída, Situada na Rua
Nicanor dos Santos Silva, n° 4964, Zona I, Umuarama-PR.
Valor R$ 360.000,00!
Residência localizada no Condomínio Recanto da
Serra II, Rua Monteiro Lobato, n° 12, ótima região de
Umuarama! Contendo 144,61m² de área total, 130m²
de área construída, composta por uma suíte, 2 quartos,
ampla sala de estar, cozinha planejada, garagem e área
gourmet com piscina. Além disso, o imóvel possui ótimo
acabamento, energia solar e moveis planejados. Valor
R$ 400.000,00!
Residência com área construída de 159m², contendo
uma suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, área gourmet com churrasqueira e garagem.
Terreno com área de 288m². Localizado na Rua Pontal
do Sul, n° 2241, Jardim Ipanema, Umuarama-PR. Valor
R$ 420.000,00!
Ótima opção de investimento, residência contendo
terreno com área total de 262,50m² e dimensões de
(7,50x35,00), sendo 170,00 m² de área construída, com
1 suíte, 2 quartos, sala de estar, sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada, despensa, área de serviço com
cozinha planejada, edícula, 1 quarto ao lado da edícula,
lavado externo e 2 vagas de garagem. Além disso, todos
os moveis fixos permaneceram na residência. Localizada
na Rua Jandaia, n° 5569, Zona III em Umuarama/PR.
Valor R$ 430.000,00!
Residência contendo ótima localização, com área
total de 196m² sendo (14.00x14.00), área construída de
aproximadamente 118m², composta por 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa e 2
vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n° 5834,
Zona II, Umuarama-PR! Valor R$ 500.000,00!

ATRATIVOS NO SHOPPING
A operação é mais um atrativo para complementar o mix do
shopping recém-inaugurado. Além
da Bluefit, o Palladium Umuarama acaba de confirmar novas
marcas que estarão presentes no
empreendimento: Ri Happy, Oppnus
Jeans, Maximus Cervejaria, Cacau
Show, Chiquinho Sorvetes, Spplash,
Florenza e Criar Papelaria e Scra-

Residência contendo área construída de 213,01m²
e 450m² de área total do terreno, com dimensões de
(15.00x33.00), composta por uma suíte com closet, uma
demi- suíte, sala de TV, sala de estar, cozinha, banheiro
social, lavanderia, edícula com churrasqueira, amplo
espaço de lazer com piscina e 2 vagas de garagem.
Localizada na Rua Adolfo Garcia, n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR. Valor R$ 780.000,00!
Ótima residência contendo 254.93m² de área total
do terreno, sendo (11.00x33.00 31.54), com aproximadamente 199m² de área construída, composta por
1 suíte máster, 3 quartos, sala de estar, copa, cozinha,
2 banheiros sociais, lavanderia, despensa e garagem.
Localizada na Rua Rolando Mendes Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes, próximo ao restaurante Casa Lima,
Umuarama-PR. Valor R$ 900.000,00!
SOBRADOS À VENDA!
Ótimo sobrado localizado próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! contendo 220m² de área total
do terreno e 180m² de área construída, composto por
01 suíte e 02 quartos com moveis planejados e com
ar condicionado em todos os quartos, banheiro social,
lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada,
despensa, piscina, 01 quarto adicional, academia, espaço
gourmet com ambiente fechado e garagem para 02
carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira,
n° 2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$
560.000,00!

pbook. Já nas próximas semanas
serão inauguradas as operações:
Farmácias Nissei, Orientali, Burger
King, Neo Odontologia, Infolab,
Trademan, Cine Laser e For Boys
For Girls. Outras grandes marcas já
confirmadas como Kalunga, Studio
Z e Mc Donald’s devem divulgar seus
cronogramas de inauguração nas
próximas semanas.

Dourados! Todas as chácaras possui agua instalada,
todas cercadas com ótima topografia! Com área a partir
de 2,0000ha, são 14 chácaras no total Valor a partir de
R$450.000,00!
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná. Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², contendo 1
suíte, 1 quarto, cozinha, despensa e varanda, mobiliada
e com ar condicionado. Além disso, possui Quiosque com
churrasqueira, despensa, lavado, Pomar e Piscina. Valor
R$ 450.000,00!
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede de
irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira completa
com resfriador e capacidade para 8 vacas simultâneas,
barracão coberto com cocheira, para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais formação de pastagem com grama
Ponta Roxa, Além disso possui uma residência de madeira
com aproximadamente 120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros do Distrito de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto. Valor R$ 750.000,00!

LANÇAMENTO ESPECIAL
PARQUE ONIX!

Excelente oportunidade de negocio! Sobrado contendo ótima localização! Contendo 249,54m² de área total e
280m² de área construída, composto por 3 suítes, sendo
uma máster, ampla sala de estar, cozinha, lavabo, despensa, churrasqueira e garagem para 2 carros. O imóvel
esta localizado na Rua Aricanduva, n° 4265, Esquina com
a Rua Sarandi, Zona III, Região central de Umuarama!
Valor R$ 1.050.000,00!
Lindo sobrado à venda contendo excelente localização! Com 280m² de área total e 281,50m², sendo 1
suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e 2 vagas de garagem. Localizado
na Rua Mato Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor
R$1.200.000,00!
LOTES RURAIS À VENDA!
Ótimas chácaras localizadas na Estrada Jurupoca,
próximo a chácara do Celeiro, saída para Serra dos

Próximo ao shopping Palladium e ao Supermercado
Atacadão, região nobre de Umuarama! Serão construídas
28 residências, contendo 95m² de área construída contendo excelente padrão de acabamento! Compostas por
1 suíte máster com closet, 2 quartos, sala e cozinha com
pé direito alto, área de serviço e garagem para dois carros.
Além disso, possui amplo terreno a partir de 203m² de área
total! As casas serão financiadas em até 90% pela Caixa
Econômica Federal, com entrada facilitada e parcelada
em até 24 meses! Valor R$ 360.000,00!
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA
ADVANTAGE
09/10
Prata, completo, R$
30.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
ONIX 17/18
Azul, 36.000Km. R$
57.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
S10
ADVANTAGE
DUPLA
Prata, ﬂex, completo.
R$ 39.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
VECTRA
ELEGANCE
07/07
Preto, completo. R$
27.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
FIAT

FIAT

FIORINO
FURGÃO 1996
Branco, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
UNO
ELETRONIC 1.0
94/94
Cinza, quatro portas,
com ar condicionado.
R$ 6.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563

FORD

FORD

ECOSPORT
12/12
Vermelho, completo.
R$ 38.000,00. Fones:
(44) 3622-3292/ 9
9976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA XEI
15/15
Prata, R$ 79.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
SW4 2014
Branca, completa. R$
160.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
VOLKSWAGEN
GOL 1.0 10/11
Prata, 04 portas, Ar.
R$ 20,000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
GOL POWER 1.6
2010
Branco, completo, R$
29.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Lançamento Especial
Parque Onix! Localização
privilegiada! Próximo
ao shopping Palladium
e ao Supermercado
Atacadão, região nobre
de Umuarama! Serão
construídas 28 residências,
contendo 95m² de área
construída possuindo
excelente padrão de
acabamento, contendo
1 suíte Master com
closet, 2 quartos, sala e

cozinha com pé direito
alto, área de serviço
e garagem para dois
carros, possui amplo
terreno a partir de 203m²
de área total! As casas
serão ﬁnanciadas em
até 90% pela Caixa
Econômica Federal,
com entrada facilitada
e parcelada em até
24 meses! Valor R$
360.000,00! Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, com
localização privilegiada!
Próximo ao condomínio
Ecoville! Contendo
189,92m² de área total
do terreno, sendo 100m²
de área construída,
composta por 01 suíte
com moveis planejados,
02 quartos com moveis
planejados, sala com pé
direito duplo, cozinha
planejada, banheiro
social, área de serviço e
02 vagas de garagem.
Localizadas no Bairro
Jardim Yoshii de
Umuarama-PR. Valor
R$ 430.000,00. Para
mais informações fale
com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótima residência à
venda! Excelente
localização, contendo
terreno com área total de
262,50m² e dimensões
de (7,50x35,00), sendo
170,00 m² de área
construída, composta
por 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar, sala de
jantar, banheiro social,
cozinha planejada,
despensa, área de
serviço com cozinha
planejada, edícula,
1 Quarto ao lado
da edícula, lavado
externo e 2 vagas
de garagem. Além
disso, todos os moveis
ﬁxos permaneceram
na residência, Localizada
na Rua Jandaia, n°
5569, Zona III em
Umuarama/PR. Valor
R$ 430.000,00. Para
mais informações fale
com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótima residência à
venda, com localização
privilegiada, contendo
450m² de área total do
terreno, com dimensões
de (15.00x33.00),
composta por uma
suíte com closet,
uma demi- suíte, sala
de TV, sala de estar,
cozinha, banheiro social,
lavanderia, edícula
com churrasqueira,
amplo espaço de
lazer com piscina e
2 vagas de garagem,
totalizando 213,01m²
de área construída.
Localizada na Rua
Adolfo Garcia, n° 2744,

COR

OPCIONAIS
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CARROS

ANO

VALOR

CELTA 1.0 LT

11/12 PRETO

COMPLETO

R$ 28.900,00

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 119.900,00

CRUZE SEDAN LT

13/14 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 59.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 148.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 195.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 195.900,00

HONDA CIVIC EXL

17/17 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX

19/19 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 112.900,00

RANGER LIMITED

20/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 229.900,00

BRANCO COMPLETO

R$ 56.900,00

COMPLETO, AUT

R$ 179.900,00

.

RENAULT KANGOO EXP. FURGÃO
S10 2.8 LT DIESEL 4X4

17/18

19/20 BRANCA

Compramos seu CARRO

Parque cidade Jardim,
Umuarama-PR. Valor
R$ 780.000,00. Para
mais informações fale
com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótima oportunidade,
residência à venda
contendo 254.93m² de
área total do terreno,
sendo (11.00x33.00
31.54), possuindo
aproximadamente 199m²
de área construída,
composta por 1 suíte
máster, 3 quartos,
sala, copa, cozinha,
2 banheiros sociais,
lavanderia, despensa e
garagem. Localizada na
Rua Rolando Mendes

Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes,
Umuarama-PR. Valor
R$ 900.000,00. Para
mais informações fale
com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Excelente residência à
venda, ótima localização,
imóvel de alto padrão,
com acabamentos
únicos e um ótimo bom
gosto. Estão inclusas
portas em madeira
pivotante, pisos de
porcelanato e laminado,
rodapé de madeira e
iluminação em LED.
Um super terreno com
área total de 490,00
m² e dimensões de
(14,00x35,00), contendo
1 suíte, 2 quartos,
sala de estar, sala de
jantar, banheiro social,
cozinha, área gourmet
com churrasqueira,
3 vagas de garagem
e amplo espaço de
lazer com piscina,
totalizado
150m²
de área construída.
Localizada na Rua
Jandaia, n° 4820, Zona
III em Umuarama/PR.
Valor R$ 900.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

TERRENOS

TERRENOS

TERRENO JD
IPÊ
7x22 154m2, R$35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI

IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à
venda, localizadas
na Estrada Jurupoca,
próximas a chácara
do Celeiro, saída para
Serra dos Dourados!
Todas as chácaras são
cercadas, possui agua
instalada, escritura
individual, contendo
ótima topograﬁa! São
14 chácaras no total,
a partir de 2,000ha.
Valor A PARTIR de R$
450.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda,
contendo topograﬁa
plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de
largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem

com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100

ou (44) 99122-8210.
CHÁCARA
VENDO
10 Mil metros², poço
artesiano, casa de madeira.
R$ 300.000,00. Fone:
(44) 9 8409-8580.
VENDO
TERRENO
300 MTS², Jd Xangrilá.
R$ 75.000,00. Fone:
(44) 9 8409-8580

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 8 e 9 de Agosto de 2021

ISEM CARROS

Falta de chips nas fábricas afeta
a produção e estoque de veículos
São Paulo (AE) - A escassez de semicondutores, que
tem obrigado várias montadoras a desativar linhas produtivas, resultou em queda
de produção de veículos de
4,2% em julho, em relação ao
mesmo mês de 2020, quando
a indústria brasileira enfrentava um dos piores momentos
da pandemia.
O problema também teve
impacto nos estoques de fábricas e revendas, hoje de 85
mil veículos, o suficiente para
15 dias de vendas - o menor
em 22 anos. O normal para o
setor é na faixa de 30 dias ou
mais, de acordo com o ritmo
de vendas do período.
Também
há vários carros
36
incompletos nos pátios das

VENDA

Residência
R$ 1.500.000,00
Venda
Resid. em alv., Av. Flórida, nº
4505, L. 07, Q. 39, Zona I. Área total de
terreno de 490,00 m² e const. de aprox.
189,50 m². Ótimo ponto comercial
Residência
R$ 1.200.000,00
Venda Residência em alvenaria, com
área total de terreno de 490m², sendo
14m x 35m, e área construída de aprox.
212,07 m², localizada na Av. São Paulo
nº 5363, Zona II. Contendo: 01 suíte
com hidro e closet, 02 quartos, sala de
jantar, sala de estar, sala de tv, cozinha,
BWC social, lavanderia, dispensa,
churrasqueira, piscina e escritório.
Residência
R$ 850.000,00
Resid. em Alv., na Av. Duque
de Caxias, nº 4434, Zona Armazém,
com área de terreno de aprox. 402 m² e
construção de aprox. 280 m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, BWC, área de serviços, 02 vagas
de garagem, piscina, edícula com 01
quarto, 01 BWC e 01 escritório. Próx. a
Prefeitura e Centro Cívico

Venda

Residência

R$ 800.000,00

Venda

voltaram a crescer, mas faltam produtos porque não há
semicondutores”, afirma Luiz
Carlos Moraes, presidente
da Anfavea, associação que
representa as montadoras.
No início da semana já
havia sido divulgado que as
vendas de veículos novos em
julho empataram com igual
mês de 2020. Há demanda e
filas de espera para vários
modelos, informa Moraes. Só
no primeiro semestre o setor
deixou de produzir entre 100
mil e 120 mil veículos porque
não havia microchips.

Residência
R$ 250.000,00
02 Residências em alv., na Rua
Santa Madalena, 4863, Pq San Marino,
área total de terreno de 278,20m², e
área const. de aprox. 163,00 m². A casa
da frente contém suíte, 02 quartos,
sala de TV, sala de jantar, coz. c/
armários planejados, BWC social, área
de serviços e 02 vagas de garagem
cobertas; E casa dos fundos contem 02
quartos, sala e coz. conjugada e BWC
social.

Apartamento

Terreno

Sobrado

Comercial

Venda

Venda

Locação

Locação

Venda

Residência

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
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.

Venda

Residência

Residência

R$ 650.000,00

R$ 175.000,00

Venda Resid. em alv. com área total de

terreno de aprox. 126m², e área de
construção de aprox. 60m², 03 quartos,
sala, coz., bwc e garagem descoberta,
Rua Palmira Delmonico, lote nº 14C, no Condomínio Residencial Belo
Monte, nesta cidade de Umuarama.

Venda

Venda

R$ 240.000,00

Venda

Sobrado

Resid. em alv., área total de terreno
de 225 m², sendo 7,50 m x 30,00 m e
área const. de aprox. 185,00 m², Rua
José Tertuliano Teixeira Morais, nº
2570, Pq. Cidade Jardim, sendo 01
suíte com sacada, 02 demi-suítes, sala
de TV, coz. e sala de jantar anexo em
espaço gourmet com churrasqueira,
lavanderia e garagem para 02 carros.
Contem móveis planejados em todos
os cômodos.

R$ 700.000,00

ZONA II

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.
Sobrado
R$ 600.000,00
Sobrado em alv., na Av. das
Indústrias, nº 2804, Zona VII, com área
total de terreno de aprox. 184,00 m²
e área const. de aprox. 216,00 m²,
01 suíte com closet, 02 quartos com
armários planejados, coz. com móveis
planejado, 01 lavabo, 02 banheiro
sociais, sala, sala de TV, sótão, área
gourmet com pia e churrasqueira,
lavanderia fechada e garagem.

Venda

Apartamento
R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro, 4º andar,
com área total de aprox. 334,48 m² e
área privativa de 223,70 m², Rua Dr.
Camargo, 5160, Zona III, contendo 03
suítes, sala de jantar/estar, cozinha,
BWC social, área de serviços, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem. Ótima Localização.

Venda

Resid. em alv., área total de terreno de
aprox. 175 m² e área const. de aprox.
129 m², Rua Olimpio Spina, s/ nº,
Parque Interlagos. 01 suíte com closet,
02 quartos, sala, coz., BWC social, área
de serviços, área gourmet e garagem.
Próx. ao Shopping Palladium e Cond.
Euro Park*
Residência
R$ 470.000,00
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.

Venda

Residência
R$ 380.000,00
Resid. em alv., área total de
terreno de aprox. 291,69 m² e área
construída de aprox. 100 m², localizada
na Av. Duque de Caxias, 5131, Zona IV,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Próx. ao SESC.

Venda

trabalhadores da unidade
de comerciais leves foram
dispensados nesta semana
e retornam na segundafeira.
Na Volkswagen, funcionários dos dois turnos
de trabalho da planta de
Taubaté (SP) ficaram em
férias coletivas por 20 dias,
mas apenas parte deles
retomou operações na segunda-feira, enquanto o
restante deve voltar no meio
da próxima semana. Em São
Bernardo do Campo (SP),
cerca de 1,5 mil operários
que estão em férias desde
o dia 19 voltariam nesta segunda-feira, mas a empresa
também
adiou o retorno por
01 à 15 / Julho de 2021
mais 20 dias.

empresas, mas o número não
foi divulgado. Com 163,6 mil
veículos produzidos, foi o pior
julho para o setor em 18 anos.
O volume também foi 2%
menor que o do mês anterior.
O segmento mais prejudicado é o de automóveis, com
queda de 13,6% na comparação anual. No acumulado do
ano há aumento de 46%, com
1,31 milhão de carros de passeio, comerciais leves, ônibus
e caminhões (segmento que
teve o melhor julho desde 2013)
No mês passado, 23,8 mil
veículos foram exportados,
número também inferior ao
de 2020. “Não é problema de
mercado, pois os principais
compradores como Argentina, México, Colômbia e Chile

Apartamento
R$ 1.200.000,00
Ed. Orion, apto 1504, vista da
sacada para a Praça Miguel Rossafa,
área total de aprox. 300 m² e área
privativa de 180 m², Av. Maringá, 5516,
Zona III, 03 suítes, sala de jantar, sala de
estar, coz., BWC social, área de serviços
com 01 BWC, varanda gourmet com
churrasqueira, 03 vagas de garagem e
01 dispensa na garagem.

Venda

Produto Interno Bruto (PIB)
de 5% neste ano e número
maior de pessoas vacinadas
contra a covid-19. Por outro
lado, diz ele, há preocupações com a variável Delta do
coronavírus, com a inflação
e, consequentemente, com a
alta dos juros.
Outro grande foco de tensão para os próximos meses,
diz Moraes, é a crise política,
que traz instabilidade para
a economia, volatilidade no
câmbio e preocupação para
o mundo produtivo. Segundo
ele, toda vez que uma empresa apresenta um novo
Crise política
projeto de investimento à
O executivo vê o segundo matriz, a primeira parte é
semestre com “otimismo dedicada a explicar sobre
imobiliarioparana
moderado”,
contando com um questões.com.br
econômica e política

R$ 1.100.000,00
Ed. Orion, apto 1501,
área total de aprox. 300 m² e área
priv. de aprox. 180 m², Av. Maringá, nº
5516, Zona III, 03 suítes, sala de jantar,
sala de estar, varanda gourmet com
churrasqueira, BWC social, coz., área
de serviço com BWC e 03 vagas de
garagens.

R$ 550.000,00
Venda
Ed. Aston Park, apto
33, com área total de aprox. 151,19
m², e área privativa de aprox. 103,10
m², localizado na Rua Japurá, nº 3601,
Zona I, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, 01 BWC social, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem sob nº 41 e 42.
Apartamento

Apartamento

R$ 390.000,00

Venda

Ed. Liberty, apto 1103 – com
área total de aprox. 125,00 m² e área
privativa de aprox. 67,61m², Rua Dr.
Rui Ferraz de Carvalho, nº 4140, Zona
I, 01 suíte, 01 quarto, BWC social, coz.,
área de serviços e 01 vaga de garagem.
Próx. a Prefeitura.

Apartamento
R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx, apto 1001,
com área total de aprox. 136,88 m²,
e área privativa de aprox. 74,71 m²,
Av. Paraná, nº 5636, Zona II, 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, BWC social,
lavanderia e 01 vaga de garagem.

Venda

Apartamento
R$ 200.000,00
Ed. Queluz, apto nº 204 do
Bloco B, com área total de aprox. 83,52
m² e área privativa de aprox. 61,27 m²,
localizado na Av. Portugal, nº 4877,
Zona I-A. Sendo: 03 quartos, BWC
social, sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviços e garagem.

Venda

Comercial
R$ 200.000,00
Sala Comercial – Com aprox.
67m² Ed. Caravelas – Sala nº 08, último
andar, contendo 01 Bwc, Localizada
na Rua Desembargador Munhoz de
Mello, nº 5400, Zona I.

Venda

Terreno

R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial com área
total de 1.228 m² (24x51), em frente ao
Pronto Atendimento.

R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17,
com área total de aprox. de 450 m², na
Rua Dr. Eduardo Dias Coelho, no Resid.
Parque Cidade Jardim.
LOCAÇÃO

R$ 3.000,00
Resid. em alv., com área
Locação
terreno de aprox. 543,70 m² e área
const. de aprox. 118,75 m², na Av. Rio
Branco, nº 4346, Zona I, contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha,
BWC social, área de serviços, edícula e
garagem. Em Frente ao antigo Pronto
Atendimento Aluguel + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.
Residência

R$ 3.000,00
Residência
Locação Resid. em alv., área total de
aprox. 543,70 m² e área const. de
aprox. 274,00 m², Av. 19 de Dezembro,
nº 4443, Zona I, 01 suíte máster, 03
quartos, sala, copa, sala de jantar, coz.
com móveis planejados, BWC social.
Na área externa contem despensa,
edícula com churrasqueira, 01 quarto,
BWC social, lav., piscina, jardim e
garagem para 04 veículos. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Terreno

R$ 1.000.000,00

66, com área total de 543,70 m², sendo
15 m x 36,25 m, localizado na Av. Rio
Branco. Próximo ao antigo Pronto
Atendimento Municipal.

Terreno
R$ 975.000,00
Venda Terreno com. - com área total
de aprox. 1.300,8m², localizado no
Parque Onix. Com possibilidade de
parcelamento em até 60 vezes com
correção. Próx. ao novo Shopping.

ATENÇÃO

Quer comprar ou alugar imóvel em
Balneário Camboriú-SC ?
Entre em contato conosco: Solicite uma visita.
Mais informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102

Renault suspende
por mais 15 dias
retorno ao trabalho
A Renault decidiu ontem
estender por mais 15 dias
a paralisação da produção
na fábrica de automóveis
em São José dos Pinhais
(PR). Os 5 mil funcionários,
que estão em férias coletivas desde o dia 29, tinham
retorno previsto para a
próxima quinta-feira, mas
ficarão em casa até o dia 27.
A companhia alega dificuldades em obter componentes eletrônicos. Os

R$ 1.400,00
Sobrado em alvenaria
com área total de aprox. 133 m² e área
const. de aprox. 170 m², localizado
na Rua Raul Destro, nº 3933, Jardim
Paris, contendo 01 suíte com sacada,
03 quartos, 02 BWC sociais, sala, coz.,
área de serviços e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

R$ 7.000,00

Salão comercial na
Av. Ipiranga, 3941 – Zona V. 03 salas, 2
banheiros, cozinha com churrasqueira
e mezanino. Aprox. 590m². Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.
R$ 6.000,00
Salão Com. c/ 8 salas na
Av. Flórida, esq. c/ a Rua Min. O. Salazar,
ponto com. para clínica ou escritório.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

R$ 2.300,00
Apartamento
Locação Ed. Manhattan Garden, apto
501, área total de aprox. 168,03 m² e
área priv. de aprox. 130,28 m², Rua Dr.
Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4291,
Zona I, 02 suítes (sendo uma delas c/
armário planejado), quarto, sala com
sacada, coz. com móveis planejados,
BWC social, área de serviços e
garagem. Aluguel + Cond. + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.
Apartamento

R$ 1.500,00

Locação

Ed. Espanha, apto 104 Localizado na Av. Rio Branco, nº 4185.
Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha com armários, BWC social,
área de serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.
R$ 1.500,00
Apto. sobreloja nº 02,
localizado na Rua Doutor Camargo,
nº 5306, Zona III, sobre a Auto Escola
Astra, contendo 2 quartos, sacada,
sala, BWC social, cozinha, área de
serviço e lavanderia coberta e 02
vagas de garagem. (Aluguel + Seguro
Anual + Coleta de Lixo).

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

Salão comercial, com aprox.
650 m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4293, Zona VI em
Umuarama/PR, sendo no térreo um
salão grande, banheiro masculino e
feminino, cozinha e churrasqueira e no
piso superior salão e banheiro. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

Sala comercial, com aprox.
650 m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4293, Zona VI. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Apartamento
R$ 2.300,00
Resid. em alv., com área
Locação
total de aprox. 245,00 m² e área
const. de aprox. 165,00 m², na Rua
Goiás, nº 5521, Zona II, 01 suíte, 02
quartos, BWC social, sala, coz. com
móveis planejados, dispensa, edícula
com churrasqueira e dispensa com
prateleiras e garagem. O imóvel
contém 03 ares cond., aquecedor,
cerca elétrica e portão eletrônico.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.
Residência

R$ 1.500,00
Resid. em alv., com
área total de aprox. 159,50 m² e aprox.
106,00 m² de área const. Localizada
na Rua José Dias Lopes, nº 4699, Zona
III. Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala
de TV, sala de jantar, cozinha com
móveis planejados, área de serviços,
despensa e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Residência
Locação

Venda

Venda Lote de terra nº 33 da quadra nº

do país para contextualizar a
segunda parte, que é a razão
de se investir naquele projeto,
produto ou tecnologia.

R$ 1.200,00
Resid. em alv., área total
de aprox. 390 m², área const. de aprox.
159 m², na Rua Fortaleza, nº 4018, Jd
América. suíte com hidromassagem e
closet, 02 quartos, sala de TV, sala de
jantar, coz., BWC social, área de serviço
coberta e garagem.

Residência
Locação

R$ 900,00
Residência em madeira,
localizada na Rua Minas Gerais, nº
4850, Zona II. Contendo 03 quartos,
sala ampla, cozinha, BWC social, área
de serviços com BWC, garagem e
quintal amplo. Aluguel + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.

Locação

R$ 1.400,00
Ed. Renoir, apto 702,
área total de aprox. 160,43 m² e área
privativa de aprox. 102,38 m², Av. Pres.
Castelo Branco nº 3504, 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/ jantar, coz.,
banheiro social, lav., sacada com
churrasqueira e 02 vagas de garagem
nº 20 e 21. Aluguel + Condomínio +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Apartamento
Locação

Apartamento

R$ 700,00

Locação

Ed. Saint Germain, apto 204,
área total de aprox. 90,49 m², área priv.
de aprox. 48,19 m², Av. Maringá, nº
5353, Zona III, 02 qtos., 01 BWC social,
sala, coz., área de serviços, sacada e 01
vaga de garagem. Aluguel + Cond. +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 12.000,00

locação

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.800,00

Locação Sobrado em alv., Rua Marília,

4112, Jd. Aratimbó, aprox. 200m² de
const., suíte, 03 quartos, sala, coz. c/
móveis planejados, 02 bwc, disp.,
área de serviço, garagem, portão
eletrônico. Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

Ótima localização na PR-323. Barracão
em construção na PR-323 ao lado
do Motel A2, com área total de
aprox. 1.200 m² e área construída de
aprox. 1.000 m². Previsão de entrega
julho/2021.

R$ 4.500,00
Comercial
Locação Sala Comercial – Localizada
no Centro Médico Higienópolis, térrea,
contendo 02 bwc, sendo 01 para
deficiente físico, com mezanino, Av.
Paraná, Zona I, Umuarama. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área aprox. de
400m². Contém: recepção, 02 salas, 2
bwc e cozinha. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 2.000,00
Sala Comercial - Ed. Ravel
Tower, 1° Andar, Última Sala. Sala No
31, com aprox. 131 m². Av. Maringá.
Sala Contem Recepção e 3 Salas, uma
das salas tem uma cozinha. Aluguel
+ Cond.omínio + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 1.900,00
Sala Comercial com área
total de aprox. 140,00 m², localizada
na Av. Celso Garcia Cid, nº 3486, Zona
I-A. Contendo salão, banheiro e sótão.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

R$ 1.700,00
Comercial
Locação Gazebo – alterar a descrição
para: Sala Comercial Gazebo, com
área total de aprox. 463 m² e aprox. 67
m² de construção. localizado na Rua
Desembargador Munhoz de Melo,
próximo ao 1º Ofício, contem 01 BWC e
01 pia. Aluguel + IPTU + Seguro Anual.
Comercial

Comercial
Locação

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do Japão, 09
salas, sendo algumas c/ bwc, refeitório
e pia. Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

R$ 1.400,00

Locação

Ed. Pedra Branca, sala
comercial nº 04, com área total de
aprox. 70,89 m², contendo 01 BWC
social e copa. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

