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BOXE TAMBÉM É SAÚDE - O boxe pode parecer um esporte pesado, só para os fortes,
mas ele também pode ser sinônimo de boa forma, bem estar e corpo definido para
homens e mulheres. Também ajuda na perda de calorias e gera mais saúde. Página B3
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AMEAÇA DE EXTINÇÃO - Levantamento divulgado pelo IBGE mostra que o Brasil tem
mais de 3 mil espécies ameaçadas de extinção. Mas o número pode ser bem maior.
Estudo ajuda na definição de programa para preservar as espécies. Página A6

Cresce o apelo à prevenção do
câncer da próstata neste mês
A campanha do Novembro Azul deste
ano ocorre em meio à pandemia do
n ovo coronavírus, quando a busca
por exames e consultas preventivas
está prejudicada. Mas, vale reforçar
a importância do diagnóstico precoce
do câncer de próstata. E a reportagem do Ilustrado falou com médicos
urologistas que alertam: “esse tipo de
câncer é o segundo mais comum em

homens acima de 50 anos e o exame
a nual precisa se tornar um habito
de prevenção”. Somente no hospital
do Câncer Uopeccan de Umuarama,
n este ano de janeiro a setembro,
foram atendidos 45 casos de câncer
d e próstata. E quanto mais cedo o
homem descobrir o câncer, mais fácil
será o tratamento e a cura tem mais
chance. Página A5

TSE reforça a importância das
medidas sanitárias na eleição

Página A2

MAIS ANIMAIS ABANDONADOS - A pandemia do
coronavírus também afeta os animais domésticos.
Pesquisa mostra que aumentou o número de bichinhos abandonados nas ruas. Página A4

SEDA É IMPORTANTE ALTERNATIVA DE RENDA - O maior polo produtor de seda do País está na região
Noroeste do Paraná. E os produtores buscam diversificar a produção com novas transformações que geram
renda e servem de exemplo para outros municípios da região. É o projeto “Feito no Paraná”. Página A8
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ELEIÇÕES 2020

TSE reforça a importância do uso
da máscara durante as eleições
Brasília - As Eleições Municipais de 2020 serão
realizadas num contexto complexo e desafiador devido
à pandemia de Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) reforça, a todo o momento, por meio de seus canais de comunicação, a necessidade de usar a máscara
quando for votar. Essa é uma das principais medidas
de segurança indicadas no Plano de Segurança Sanitária para as Eleições 2020, elaborado pela consultoria
gratuita formada por especialistas da Fiocruz e dos
hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein.
A principal proteção para o dia da votação é o uso de
máscara facial durante todo o tempo. O eleitor deve se
proteger desde o momento que sair de casa para votar.
Ao entrar na seção, deve mostrar seu documento oficial
com foto, esticando os braços em direção ao mesário,
que verificará os dados de identificação a distância.
Apenas em caso de dúvida na hora da identificação, o
mesário poderá, excepcionalmente, pedir ao eleitor para
se afastar dois passos para trás e abaixar a máscara
brevemente, evitando se comunicar por esse tempo,
apenas para o reconhecimento facial.
Outro cuidado que cada eleitor pode adotar é o uso
de uma caneta pessoal na hora de assinar o caderno
de votação. Os eleitores serão orientados a higienizar
as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A

permanência nos locais de votação deve compreender
apenas o tempo suficiente para a identificação e a
digitação do voto.
TSE disponibiliza simulador
Em menos de dez dias, eleitores de 5.568 municípios
do país irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Há 24 anos, o eleitor brasileiro utiliza a urna eletrônica para a escolha de seu candidato. E, para facilitar
o momento do voto, na página do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) na internet, o eleitor tem à disposição
um Simulador de Votação na Urna Eletrônica. Nele, o
cidadão pode treinar como votar para os cargos em
disputa no pleito deste ano, como se estivesse diante de
uma urna, de forma rápida, didática e divertida.
Desenvolvido pelo TSE, o software apresenta uma
lista de candidatos e partidos fictícios para cada cargo
(Partido dos Esportes, Partido dos Ritmos Musicais,
Partido das Profissões, Partido das Festas Populares
e Partido do Folclore). O eleitor pode navegar pelas
legendas usando as setas para direita e para esquerda,
na filipeta de candidatos no alto da página. Antes de
votar no Simulador, o usuário deve escolher o turno da
eleição do qual deseja participar: primeiro ou segundo.
(Assessoria TSE)

Todas as medidas sanitárias devem
ser cumpridas no período eleitoral
Curitiba - As eleições municipais de 2020 ocorrem em
um cenário diferente devido à pandemia da Covid-19. Por
isso, várias medidas diferenciadas devem ser adotadas
para garantir um processo eleitoral seguro. Uma das
principais medidas para evitar a transmissão do novo
coronavírus é o distanciamento físico – é essencial evitar
aglomerações.
“O período prévio ao dia 15 de novembro deve ser
de muito cuidado. Especialmente porque normalmente,
no período da campanha, candidatos visitam eleitores,
conversam, fazem o corpo a corpo, o que é natural em
outros momentos, mas agora na pandemia muitas práticas
precisam ser revistas para evitar a infecção pelo vírus”,
explicou o secretário de Saúde, Beto Preto.
Por isso, candidatos em campanha e eleitores devem
respeitar e cumprir as normas para evitar a transmissão
do vírus. “A doença permanece entre nós, muitas pessoas
estão infectadas com o novo coronavírus e precisamos
contar com todos para continuar cumprindo os compromissos necessários”, complementou.
PREVENÇÃO NA ELEIÇÃO
A Secretaria de Estado da Saúde definiu por meio da

Nota Orientativa nº 51 normas para evitar a disseminação
da doença. Durante o período eleitoral a orientação é que
os cuidados sejam redobrados.
Ele alerta que as medidas devem ser adotadas nos três
momentos do período eleitoral: na campanha, no dia das
eleições e na comemoração dos eleitos.
NA PRÁTICA
No dia da votação, quem apresentar qualquer sinal ou
sintoma gripal não deve comparecer ao colégio eleitoral
e, nesse caso, é necessário procurar um serviço de saúde.
O voto poderá ser devidamente justificado sem prejuízo.
As pessoas com mais de 60 anos possuem um horário
preferencial, das 7h às 10h. A recomendação é orientá-las
para que votem nesse horário.
É importante que todos higienizem as mãos com
álcool 70% antes da assinatura do caderno e após o uso
da urna eletrônica. Também é preciso manter distância
de 1,5 metro de outras pessoas e respeitar as marcações
e sinalizações indicativas do afastamento. Elas foram
feitas para a segurança de todos. Nos locais de votação
não é permitido nenhum tipo de alimentação ou ingestão
de bebida.

VIRTUDE E ÉTICA: SINAIS DE EXCELÊNCIA EM HOMENS DE CARÁTER
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Píndaro (522 a.C – 443 a.C), foi um importante poeta
lírico e autor de várias obras. Descendentes dos Átridas,
chegou aos 10 anos a Atenas onde aprendeu música com
grandes mestres. Estudou em Delfos e Edina, colhendo
as tradições que o fizeram brilhar na vida artística. Seus
cantos alcançaram grande fama em toda Grécia. Retratou
temas da mitologia grega (deuses, heróis e mitos), além
dos Jogos Olímpicos, enfatizando a vitória dos atletas e o
heroico espírito olímpico. A ele se atribui a célebre frase:
“Homem, torna-te no que és.”
A virtude está ligada à busca humana por uma vida
mais equilibrada e alinhada com o que há de positivo. Ser
virtuoso é sinônimo de ser alguém com uma boa essência,
um indivíduo que realiza boas ações motivadas por sua
índole. Está vinculado à formação do caráter. Ensina São
Pedro Apóstolo que só é possível crescer nas virtudes se
houver esforço, ou seja, não é uma coisa automática em
nossas vidas. Diz Ele: “São virtudes do homem de caráter:
a fortaleza, o conhecimento de Deus, o domínio próprio, a
perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor.” Em síntese, são hábitos capazes de levar alguém à excelência, ao
que há de melhor na condição humana. Dentre os hábitos
virtuosos se destacam também: a justiça, a persistência,
o otimismo, a humildade, a bondade, a compaixão, a empatia, o perdão, a honestidade, a disciplina e a coragem.
Assevera Aristóteles: “O bem do homem vem a ser uma
atividade da alma de conformidade com a virtude, sendo
a virtude em resumo a ‘posição intermediária’ que é a
excelência no caráter.”
A virtude se contrapõe ao vício. Sendo assim, apenas
para ilustrar as diferenças, podemos citar a ‘generosidade’
como virtude e seu extremo oposto, o ‘egoísmo’, como um
vício. A ‘paciência’ também é uma virtude, tendo como seu
oposto a ‘ira’, um vício.
Não há uma lista única e definitiva de virtudes humanas, todavia, elas podem ser divididas em três áreas de
interesse humano que se destacam em: Filosofia, Religião
e Psicologia. A virtude filosófica tem em Platão seu maior
artífice. Para Ele são Virtudes Cardeais: Prudência (sabedoria), Justiça, Temperança e Fortaleza (coragem e
força). Aristóteles afirma que “a virtude está no meio.” O
filósofo dizia que a virtude é o meio termo entre o muito e

o pouco. Explica Ele que a coragem é uma virtude que fica
entre os dois extremos, a imprudência (muito) e a covardia (pouco), ambos são vícios. Finaliza dizendo: “Aquele
que é corajoso, não se arrisca sem um bom motivo, mas
também não fica estagnado pelo seu medo.” As virtudes
religiosas são frutos do espírito e contra elas não existe
nenhuma lei. A Igreja Católica somou às quatro virtudes
cardeais de Platão (fortaleza, prudência, temperança e
justiça) três que são teológicas (fé, caridade e esperança).
Outras religiões possuem suas próprias listas, e, quando
comparadas tendem a ser muito semelhantes. Por fim, a
virtude na psicologia é estudada no ramo denominado
Psicologia Positiva, pois, considera seus adeptos que as
virtudes estão diretamente ligadas à descrição do caráter
de um indivíduo. Martin Seligman e Christopher Peterson,
desenvolvedores desta teoria, listam seis grupos de virtudes: Temperança, Sabedoria, Coragem, Humanidade,
Justiça e Transcendência.
Vale frisar que as virtudes não são universais, logo,
devemos encontrar aquelas que nos ajudarão a tornar a
vida mais feliz e a ser um indivíduo mais preparado para
o mundo. Porém, uma coisa é certa, elas devem funcionar
como um mecanismo para nos ligar às outras pessoas de
maneira positiva, contribuindo para melhores resultados
nas nossas relações.
Ensina Píndaro: “Que somos? Que não somos? Efêmeros! O homem é o sonho de uma sombra. Mas quando os
Deuses lançam sobre ele a luz, claro esplendor o envolve,
e doce, então, é a vida.” Arremata dizendo: “Aqueles
que seguem por caminhos sinuosos jamais poderão ser
totalmente felizes.”
São virtudes plenamente satisfatórias aquelas que tem
um bom reflexo nas pessoas que o cercam; são as qualidades e capacidades que nos fazem um alguém melhor para
os seus amigos, familiares e até desconhecidos que cruzam
nosso caminho e precisam de algum tipo de auxílio. Você
tem servido o próximo e é caridoso? Pense nisto!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
Média de mortes por
covid-19 no país atinge
menor patamar desde abril
O Brasil registrou ontem a média de 345 mortes
diárias por covid-19, de acordo com o critério de média
móvel de sete dias. O dado, da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), mostra que esse é o menor patamar
de óbitos desde 28 de abril, quando o país registrou
uma média 331,43 mortes diárias. Na comparação
com a sexta-feira anterior (30 de outubro), a média
de mortes registrada ontem apresentou uma queda
de 21,5%. Já na comparação com o dia 6 de outubro,
o recuo foi de 47%. O pico de mortes por covid-19, de
acordo com a média móvel de sete dias, foi registrado
no país em 25 de julho, quando foi computada uma
média de 1.095,14 óbitos, ou seja, três vezes a mais
do que o número apresentado ontem pela Fiocruz.
Casos
A média móvel de pessoas infectadas chegou ontem
a 15.733,43 por dia, a menor desde 21 de maio deste
ano, quando foram confirmados 15.324,29 casos da
doença no país. Na comparação com a semana anterior, houve uma queda de 33,3%. Já em relação ao
mês anterior, houve uma redução de 42,3% dos casos.

Bolsonaro diz que
críticas de países da UE são
infundadas, em especial
sobre Amazônia
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sextafeira, que as críticas de países da União Europeia
quanto ao desmatamento no Brasil são “completamente infundadas”, em especial às relacionadas à
Amazônia. A fala ocorre quando representantes de
países europeus participam do último dia de visita
ao Norte do País acompanhados do vice-presidente
Hamilton Mourão e os ministros do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, e Tereza Cristina, da Agricultura.
“Ninguém no mundo, eu desconheço, tem fontes de
energias limpas como nós temos. Pega os países mais
críticos a nós, que participam da União Europeia,
essas suas críticas são completamente infundadas em
especial quando falam da nossa região amazônica”,
disse Bolsonaro.
Bolsonaro afirmou que no ano que vem por meio da
regularização fundiária será possível “dar uma satisfação” às acusações relacionadas ao deflorestamento
e queimadas no Brasil.
Ele também voltou a repetir que o Brasil é o País
que mais preserva o meio ambiente, apesar dos altos índices registrados neste ano de desmatamento
e focos de incêndio nos biomas do Pantanal e da
Amazônia.

Relações com EUA continuarão
com eventual vitória
de Biden, diz Guedes
O Brasil seguirá normalmente as relações com
os Estados Unidos sob uma eventual presidência
do democrata Joe Biden, disse ontem o ministro
da Economia, Paulo Guedes. Em evento promovido
pelo Banco Itaú, o ministro afirmou que o relativo
isolamento da economia brasileira permite que o
resultado das eleições norte-americanas não afete
tanto o crescimento econômico do país nos próximos
anos. “Eventualmente, havendo mudança [na política
dos Estados Unidos], me parece que os dados indicam
que isso está próximo de acontecer, isso não afeta
nossa dinâmica de crescimento de forma alguma”,
declarou Guedes. Para ele, os eventos externos afetam
principalmente os fluxos de investimentos e preços de
ativos financeiros, como o câmbio, mas não impactam
tanto a economia real.
Na avaliação de Guedes, a retomada do crescimento da economia brasileira depende mais da
continuidade das reformas, de privatizações, de
mudanças no sistema tributário e da liberalização de
marcos regulatórios e de melhorias no ambiente de
negócios. “Particularmente sobre os Estados Unidos,
voltando para a questão macro, nós estávamos, e
continuaremos trabalhando, com todo mundo. Nós
vamos dançar com todo mundo porque nós chegamos
atrasados à festa. Queremos dançar com todo mundo.
Vamos seguir o nosso relacionamento”, disse Guedes.
Pandemia
Sobre as críticas da comunidade internacional à
política ambiental do Brasil, Guedes disse haver protecionismo por trás das avaliações de alguns países
que subsidiam a agricultura e, na avaliação dele, usam
medidas ambientais para manter o protecionismo.
“Se, por um lado, existe essa preocupação com o meio
ambiente lá fora, no exterior, e isso também pode criar
problemas para os investimentos externos, você vê
também que há uma pauta disfarçada de interesses
comerciais”, declarou.
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Em doutorado, nutricionista
pesquisa o potencial da
carqueja para tratar doenças

Professor Ricardo e a doutoranda Paula: pesquisa sobre potencial
da carqueja começou no mestrado

o uso humano”, destaca
a acadêmica. Ela informa
que as doenças citadas são
recorrentes em algumas
raças de cães. “Assim, eles
necessitam também de tratamento como nós, humanos”, adverte. “Quando comprovada a eficácia de uma
planta medicinal podemos
aumentar a possibilidade
de tratamentos alternativos

e/ou coadjuvantes, que se
tornam mais acessíveis pelo
baixo custo e facilidade no
acesso”, completa.
Parâmetros
A doutoranda Paula Favetta informa que, até agora, no modelo experimental
que adota não foi observado
efeito protetor. “Contudo,
continuamos estudando,

Semana tem exposição de plantas medicinais
A equipe do Horto Medicinal da Unipar promove
nesta semana a 15ª Exposição de Plantas. Realizado
no hall de entrada do Câmpus-Sede, ao lado da Igreja
Matriz, o evento começa
na segunda, 9, e segue
até sexta-feira, 13, das 8
às 22h. Estão convidados
a prestigiar estudantes,
funcionários da Unipar e a
comunidade externa. Serão

ofertadas mudas de plantas
medicinais, aromáticas
e ornamentais a preços
acessíveis: em vasos, no
custo de 2 a 80 reais, e em
balainhos, de 3, 5 e 10 reais.
A Exposição terá também
sal aromático, vasos com
as sete ervas, camomila e
calêndula desidratadas.
Alecrim, guaco, hortelã,
poejo, mirra, citronela, melissa, babosa, mil-folhas,

orégano, manjericão e ora
-pro-nóbis são algumas
das várias opções. As mudas foram produzidas por
acadêmicos dos cursos de
Engenharia Agronômica,
Farmácia e Nutrição. Nas
compras acima de 100 reais
o cliente levará de brinde
um exemplar do livro ‘Horto
Medicinal’, obra que ensina
sobre uso, efeitos e cultivo
de plantas medicinais.

Inscrições para o PAS e vestibular
da UEM terminam no dia 16
Umuarama - A Universidade Estadual de Maringá
receberá inscrições para o
Processo de Avaliação Seriada (PAS-UEM/2013) e para o
Vestibular de Verão 2013 até
segunda-feira (16.09) pelos
sites www.pas.uem.br e www.
vestibular.uem.br. A taxa
de inscrição, que deve ser
paga até quarta-feira (18) é
de R$ 55,00 para o PAS e de
R$ 110,00 para o vestibular.
Esse também é o prazo final
para o envio da documentação exigida.
Para o PAS, o candidato
deve, obrigatoriamente, inscrever-se na etapa correspondente à série do Ensino
Médio em que está regularmente matriculado. Os
candidatos do PAS 3ª etapa
concorrem a 750 vagas.
As provas do PAS serão
aplicadas em 17 de novembro, das 13h50 às 19 horas.
Serão cobrados conteúdos
de Conhecimentos Gerais;
Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa; Língua Estrangeira;
Redação; e Conhecimentos
Específicos (somente para a
Etapa 3).
Os candidatos do PAS poderão optar por realizar as
provas nas seguintes cidades do Paraná: Apucarana,
Campo Mourão, Cianorte,
Cidade Gaúcha, Curitiba,
Diamante do Norte, Goioerê,
Ivaiporã, Loanda, Londrina,
Maringá, Paiçandu, Paranavaí, Pitanga, Sarandi e
Umuarama.

VESTIBULAR
Já o Vestibular de Verão
disponibiliza 1.514 vagas,
das quais, 286 para cotistas.
As provas serão de 8 a 10 de
dezembro, das 8h50 às 13 horas. O conteúdo abrange Conhecimentos Gerais; Língua
Portuguesa e Literaturas em
Língua Portuguesa; Língua
Estrangeira; Redação; e
Conhecimentos Específicos.
Os candidatos do vestibular poderão optar por
realizar as provas em Apucarana, Campo Mourão,
Cianorte, Cidade Gaúcha,
Goioerê, Ivaiporã, Maringá,
Paranavaí e Umuarama. A
partir do dia 28 de outubro,
serão divulgados os locais
de provas.
Os candidatos inscritos
para o curso de Música realizarão a prova de habilidade
específica, composta pela
Prova de Percepção Musical
e Conhecimentos Gerais de
Música, dia 16 de outubro,
prova prática de Instrumento/Canto, dias 17 e 18 de
outubro.
ATENDIMENTO
ESPECIAL
Pessoas com deficiência ou que necessitarem de
atendimento especial para
a realização das provas deverão apresentar solicitação
à Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU), até
dia 30 de setembro, por meio
de requerimento específico
(disponível nos sites do PAS
e do vestibular).

O requerimento deve ser
entregue diretamente à CVU
(Bloco 28 do câmpus sede da
UEM) ou encaminhado pelo
correio, mediante a apresentação de laudo médico ou de
pareceres de profissionais
da área que descrevam com
precisão a natureza, o tipo e
o grau de deficiência.
C a s o s ex c e p c i o n a i s ,
como lesões decorrentes de
acidentes, qualquer doença
infectocontagiosa ou casos
que demandem outra necessidade emergencial ocorridos nos dias que antecedem
à realização das provas,
desde que solicitados até
13 de novembro de 2013
para o PAS e 4 de dezembro
para o Vestibular de Verão,
terão os pedidos analisados
e após verificação da possibilidade de atendimento,
a CVU comunicará ao requerente, por telefone ou
por e-mail, o resultado da
análise.

APROVADOS
A lista de aprovados será
divulgada no dia 10 de janeiro de 2014, pela internet, a
partir das 14 horas para o
PAS em www.pas.uem.br ou
a partir das 10 horas para o
Vestibular de Verão em www.
vestibular.uem.br.
A efetivação de registro
e matrícula dos candidatos
classificados no limite das
vagas será realizada de 10 a
13 de janeiro de 2014, exclusivamente pela internet, em
www.daa.uem.br.

aumentando o tempo de
tratamento ou dosagens do
extrato, afim de constatar
ou não eficácia”, explica,
lembrando que em pesquisa
científica isso é comum
acontecer. Porém, nada se
perde. “Nossos resultados
servirão de parâmetros
para que outros estudos
possam ser realizados”,
orgulha-se.

editoria@ilustrado.com.br

Unipar aposta na
modernidade e aplica
vestibular on-line
neste domingo
Umuarama - Em tempo de pandemia e de ferramentas digitais de comunicação cada vez mais eficientes e abrangentes, a Universidade Paranaense
adota uma novidade: o vestibular on-line, agendado
para este domingo, 8, e aplicado simultaneamente
nas suas sete unidades universitárias.
Candidatos de várias cidades do Paraná e de
fora estão inscritos para disputar as vagas em
mais de cem cursos, nas modalidades presencial,
semipresencial e a distância. São cursos em todas
as áreas do conhecimento. [O curso de Medicina é
exceção: a realização da prova terá que ser presencial; está agendada para o dia 6 de dezembro]. Com
esta decisão de apostar nas ferramentas digitais,
a Unipar atende a uma das mais importantes recomendações dos órgãos de saúde pública: evitar
aglomerações, considerando que os vestibulares
da Instituição sempre reúnem muitos estudantes.
A prova começa às 15 horas em ponto, quando o
candidato deverá receber o link enviado pelo setor
de informática da Unipar. Ele tem uma hora para
responder as questões. Antes, a partir das 13h30,
também pela internet, todos os coordenadores de
cursos da Unipar estarão à disposição dos candidatos para tirar dúvidas sobre profissão e mercado
de trabalho. No entanto, é importante destacar que,
para ingressar na Universidade Paranaense, essa
prova não é o único caminho. Há outras opções oferecidas pelo Processo Seletivo em Fluxo Contínuo
da Unipar, que ficou mais democrático. O candidato
que não quis ou não pôde fazer a prova tem chance.
Confira:
·
Ele pode concorrer com o aproveitamento
da nota de redação do Exame Nacional do Ensino
Médio, em qualquer uma das edições de 2010 a
2019;
·
Ou pode disputar vaga com a maior nota
obtida entre as disciplinas constantes no seu histórico escolar do ensino médio;
·
Ou, ainda, aproveitar a nota da redação
de vestibular que tenha feito na Unipar, entre 2015
a 2020.

Reforma Tributária:
princípios básicos
para a indústria
Por Sistema Fiep
Fim da cumulatividade dos impostos, desoneração total das
exportações e desoneração total dos investimentos. Esses são
os três princípios básicos que,
na opinião da indústria brasileira, devem pautar as discussões
sobre a Reforma Tributária no
Congresso Nacional. O posicionamento foi apresentado pelo
gerente de Política Econômica
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Mário Sérgio
Telles, em palestra online promovida pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).
Para Telles, o fim da cumulatividade de impostos sobre a
produção é um dos princípios
fundamentais que precisam
guiar a reforma. A solução seria a implantação de um Imposto sobre Valor Adicionado
(IVA) nacional, que excluiria
seis tributos federais, estaduais
e municipais: ICMS, PIS/Pasep,
Cofins, IPI, ISS e IOF, que hoje
se acumulam nos preços de in-

sumos e mercadorias, aumentando os custos de produção e
penalizando os consumidores.
“As principais distorções do
sistema tributário estão na tributação sobre o consumo. Começar por esse ponto é muito
importante”, afirma.
Além disso, é essencial que
esse IVA tenha alíquota única
tanto para bens quanto para
serviços, o que vai ajudar a
corrigir outra distorção. Hoje,
a indústria de transformação
destina 46,2% do total de seu
faturamento para o pagamento de impostos, enquanto o
percentual do setor de serviços
é de 22,1%. “Com um IVA com
alíquota uniforme, a carga tributária da indústria cairia para
25,1%, com a de serviços passando para 26,1%. Há uma melhor distribuição da carga entre
os setores de forma que o tributo não induza o consumidor
a adquirir mais serviços do que
produtos”, explica.

Competitividade – O presidente da Fiep, Carlos Valter
Martins Pedro, acrescenta que
outro princípio fundamental
da Reforma Tributária é a desoneração das exportações.
“Hoje nossos produtos vão
com muitos tributos embutidos para fora, o que diminui
o poder de competição no
mercado internacional”, diz.
Da mesma maneira, a reforma
deve garantir a desoneração
de investimentos, estimulando principalmente a geração
de novos negócios, empregos
e renda. “Precisamos nos unir
na defesa desses princípios
fundamentais da reforma”,
completa.
Para Telles, a simplificação do
sistema e o maior equilíbrio intersetorial vai trazer benefícios
para o país como um todo. “Os
estudos apontam que a reforma beneficia toda a economia
e a população, que vai ter mais
emprego e renda”, concluiu.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama - Pelo caráter
multidisciplinar, o mestrado
e doutorado em Ciência Animal com ênfase em Produtos
Bioativos da Universidade
Paranaense reúne profissionais de Nutrição, Biologia,
Enfermagem, Psicologia,
Zootecnia, Biomedicina,
Medicina e áreas afins, além
dos de Medicina Veterinária.
A nutricionista Paula Favetta comemora a chance.
Ela já fez o mestrado e agora
está no doutorado. E diz
estar amando a experiência. Mas sua relação com a
Unipar começou ainda na
graduação, quando cursou
Nutrição. E foi lá que seu
interesse pela pesquisa começou; ela atuou em projetos
de iniciação científica e participou de vários congressos.
“Eu me formei em 2017 e no
ano seguinte já ingressei
no mestrado e na sequência, ainda mais confiante,
no doutorado”, conta. Com
orientação do professor pesquisador Ricardo Germano,
ela pesquisa o potencial da
Baccharis trimera, conhecida com carqueja, no combate
ao diabetes e colesterol. “É
importante ressaltar que as
plantas medicinais e produtos fitoterápicos não são
destinados somente para
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IDOMÉSTICOS

Adoção e abandono de animais
aumentam durante a pandemia
T er, em casa, a comp anhia de um animal dom éstico pode representar,
p ara muitos, uma forma
de espantar a solidão que
afeta boa parte da população em meio à pandemia e
a o isolamento social dela
decorrente.
A adoção de um pet, no
entanto, requer alguns cuidados. Principalmente para
evitar uma outra tendência
t ambém percebida desde
a chegada da covid-19: o
aumento do número de anim ais abandonados – algo
q ue poderia ser evitado
caso a pessoa tivesse consciência das responsabilidad es que existem por trás
d a adoção de um animal
doméstico.
ADOÇÃO
A influência da pandemia na relação das pessoas
com seus pets foi percebida
pelo Centro de Zoonoses do
D istrito Federal, segundo
o gerente de Vigilância
A mbiental de Zonooses,
Rodrigo Menna Barreto.
De acordo com o médico
veterinário, entre janeiro e
setembro de 2020 o númer o de adoções de animais
r egistrados pela Gerência
d e Vigilância Ambiental e
Zoonoses (Gvaz) foi maior
do que o dobro do registrado em todo o ano anterior,
quando a pandemia não havia ainda chegado ao país.
“ Observamos que aumentou o número de pess oas que adotaram cães
e gatos, 341 no período
de janeiro a setembro de
2 020 em relação a 168
a nimais doados em todo
o ano de 2019”, disse ref erindo-se ao trabalho
de doação que é feito em
p arceria com ONGs, Instituto Brasília Ambiental
( Ibram) e voluntárias da
zoonoses do DF.
ABANDONO
Menna Barreto acrescent a que, em 2019, 669 cães
e gatos passaram por observação no canil da Gvaz.
“Só no período de janeiro a
setembro de 2020, já observamos 660 animais, número
q ue aumentará pois ainda
faltam três meses para o fim
do ano”, disse ao ressaltar
q ue a Gvaz não recolhe
animais com proprietários,
a não ser que haja alguma
s uspeita de que ele seja
portador de alguma doença

como raiva ou leishmaniose,
de forma a oferecer risco à
saúde pública. A Gvaz pode
a tuar também em casos
o nde, comprovadamente,
os animais tenham agredido
alguém.

t ico, a ONG Toca Segura
acompanha de perto esses
animais em suas novas vidas, com novas famílias, de
forma a evitar que corram
riscos de serem maltratados ou abandonados.

IMPULSO
O gerente do Centro de
Zoonoses explica que muitas das aquisições, recolhimento e adoções de cães e
gatos ocorrem por impulso,
c omoção ou até mesmo
modismo. “Alguns dos que
adotaram para companhia
n o período de isolament o acabaram chegando à
conclusão que não querem
pets, após perceberem que
esses animais precisam de
a tenção, carinho e cuidados veterinários, o que gera
um custo às vezes inviável
para quem tem orçamento
a pertado. Diante dessa
s ituação, muitos acabam
o ptando por abandonar o
animal”, disse.

DESCULPA
D e acordo com a relaç ões públicas da ONG, a
advogada Danielle Mansur,
muitas pessoas têm usado
a pandemia como desculp a para abandonar seus
p ets quando, na verdade,
a motivação para essa “atitude criminosa” é apenas a
c onstatação posterior de
que ter um animal doméstico é algo que dá trabalho
e requer muita atenção.

Cães de rua
Atuando há 3 anos com
resgate, acolhimento, tratamento, castração e encaminhamento de cães de rua
a famílias em condições de
adotar um animal domés-

SOLIDÃO
“ O que temos visto é
q ue a solidão ficou mais
aflorada. E nesse cenário
de pandemia, a companhia
d e um pet ameniza a dor
e a solidão do isolamento
s ocial. Vimos que quem
j á tinha um pet buscou o
segundo. Ou seja, quem já
tinha uma boa relação com
os animais passou a valorizar ainda mais esse tipo de
c ompanhia, evidenciando
a inda mais o amor que

sente por animais”, disse.
“ Mas houve também
a umento no número de
abandonos, uma vez que é
grande o número de filhotes encontrados sem mãe.
Particularmente, acho que
a pessoa que abandona
j á tinha essa intenção, e
usou a pandemia ou o desemprego dela decorrente
a penas como desculpa”,
acrescentou.
ADOÇÃO
P ara garantir que o
trabalho da Toca Segura
s eja, de fato, positivo, e
r esulte em uma “adoção
bacana para os animais”,
a ONG só conclui o proc esso de adoção após
e ntrevistas e visitas –
inclusive surpresas – aos
c andidatos a papais e
mamães de pets.
“Nosso projeto de vida é
fazer com que as pessoas
e ntendam as consequênc ias de suas ações com
relação aos pets, para que
t enham responsabilidade
com os animais e para que
reflitam sobre a presença
d eles em suas vidas”, explica Danielle Mansur.
“Queremos que [os pretendentes à adoção de um

a nimal doméstico] entend am que cachorro não é
r emédio para depressão
nem para pé na bunda ou
coração partido. Cachorro
t ambém não é remédio
p ara criança malcriada.
Quando você traz um cão
para a sua vida, não é para
curar as suas próprias feridas, mas para oferecer a
ele mais do que ele oferece
a você. Se você está com
p roblemas psicológicos,
busque ajuda profissional.
Não um animal de estimação”, argumenta a relações
públicas da ONG.
RECOMENDAÇÕES
E ntre as recomendaç ões de Menna Barreto
à queles que pretendem
a dotar um animal de est imação está a de, antes,
a madurecer bem a ideia
e levar em consideração
o fato de que terá uma
companhia pelos próximos
10 anos.
“ É um planejamento a
longo prazo e uma respons abilidade muito grande
com um animal que, assim
como as pessoas, necessit a de cuidados especiais
n os primeiros meses de
v ida; de visitas regulares

a o médico veterinário; de
vacinas e vermífugos, entre
outras coisas”.
AMOR NÃO BASTA
A médica veterinária
N atássia Miranda ressalt a que “criar um animal
n ão se baseia apenas em
t er amor”, referindo-se
a os riscos que enxergar
o animal apenas como
uma fonte de afeto podem
implicar. “Há que se levar
em consideração o fato de
que essa decisão abrange
q uestões que vão muito
além de tudo isso”.
“ Eles precisam de
c uidados tanto quanto
p recisam de amor. Uma
a limentação adequada é
muito importante, uma vez
q ue restos de comida podem prejudicar os animais
com o tempo, pela falta de
n utrientes necessários e
d esbalanceamento nutricional. Além disso, filhotes
t endem a estragar coisas
em casa; a fazer xixi e cocô
e m local inapropriado. É
p reciso ter paciência e
ensinar a forma correta as
coisas a eles. E, para isso,
n ão há a menor necessidade de bater ou praticar
maus tratos”, disse.

A nova lei para maus-tratos a animais já foi sancionada
A fim de combater o
mau trato a cães e gatos,
o governo federal sancionou, no final de setembro,
a lei que prevê, inclusive,
p risão de dois a cinco
a nos, além de multa e
proibição da guarda, àquel es que cometerem tal
prática. Até então, a pena
era apenas a detenção de
três meses a um ano, além
de multa.
ILUSÃO
N a avaliação da ad-

v ogada Danielle Mansur,
“essa lei encheu os protet ores de muita ilusão, de
q ue haverá prisão para
m aus-tratos, quando, na
e xecução, a gente sabe
q ue a coisa não é bem
assim”, disse.
“ Não sei se essa lei
corrigirá comportamentos
que na verdade são psicopáticos. Mas acho que ela
servirá para fazer muitas
p essoas pensarem duas
vezes antes de maltratar,
a bandonar ou torturar

um animal de estimação.
S erá um apoio a mais
p ara nós protetores que
t ão pouco apoio temos
de órgãos públicos ou da
s ociedade. Assim sendo,
qualquer migalha que nos
é dada pode ser celebrada”, acrescentou.
BOA NOVA
S egundo Natássia Miranda, a sanção da lei “foi
um dos melhores acontecimentos do ano”. “Antes,
a pessoa que maltratava

u m animal ia apenas na
delegacia assinar um pap el e era liberada. Hoje,
e stamos vendo a justiça
sendo feita, com os infrat ores sendo, realmente,
presos. Infelizmente, essa
lei só abrange cães e gat os. Mas já é um grande
avanço para minimizar a
quantidade exagerada de
c asos que vemos diariam ente. É uma vitória no
â mbito da proteção animal”, comemora a médica
veterinária.

DIVULGAÇÃO
M enna Barreto acresc enta que é muito import ante a divulgação dessa
nova lei, para que as pessoas tomem conhecimento,
d e forma a dar melhores
c ondições ao poder púb lico para fazer com que
o s transgressores sejam
devidamente penalizados.
“ Com certeza ela deve
d iminuir essa prática crim inosa. Sabemos que é um
t ema complexo que deve
e nvolver, além de animais

d omésticos, animais silvestres e animais de tração, bem
c omo os animais utilizados
n a alimentação humana.
E ntendemos que esses animais estão ligados direta ou
i ndiretamente ao cotidiano
d as pessoas e, como seres
vivos, merecem respeito em
vida nas suas mais variadas
funções que prestam ao ser
h umano. Seja como companhia, seja para o trabalho, ou
mesmo para a alimentação”,
c omplementa o gerente de
Vigilância Ambiental.
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Novembro Azul alerta para diagnóstico
do câncer de próstata durante a pandemia
Umuarama - Em meio
à pandemia do coronavírus, a campanha do Novembro Azul reforçar a
importância do diagnóstico precoce do câncer
de próstata e incentiva
os homens a cuidarem
da saúde. Segundo os
médicos urologistas,
esse tipo de câncer é o
segundo mais comum
em homens acima de 50
anos e o exame anual
precisa se tornar um
habito de prevenção.
No hospital do Câncer
Uopeccan de Umuarama
neste ano de janeiro a
setembro foram atendidos 45 casos de câncer
de próstata. Entretanto,
dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
mostram que devido a
pandemia do coronavírus no Brasil houve
uma queda de 70% das
cirurgias oncológicas e
uma queda de 50% a 90%
das biópsias enviadas
para análise. Estima
que entre 50 mil a 90 mil
brasileiros deixaram de
receber diagnóstico de
câncer nesse período.
Assim como outras
doenças, a idade é um
fator de risco e o conselho do médico urologista
e professor do curso
de Medicina da Unipar,
Italo Fioravanti Júnior, é
que homens a partir dos
50 anos façam os exames anualmente. Já os
pacientes que possuem
casos na família o cuidado deve ser redobrar
e partir dos 40 anos é
preciso à atenção para
os exames. “A maioria
dos pacientes que vem
ao consultório chega
com certo receio e notam
que em questão de 5 segundos são examinados.
Nesse momento entendem a importância da
prevenção sem preconceito e sim um cuidado
primordial”, esclareceu.
De acordo com o
médico urologista da
Uopeccan de Umuarama, Alberto Santiago
Mendes Tomé, muitas
vezes, mesmo controlando pressão alta, diabetes, não fumando e
praticando esportes, a
questão genética associada pode prevalecer no
diagnóstico final. “Vale
lembrar que quanto mais
cedo o homem descobrir
o câncer mais fácil será
durante o tratamento”,
disse.
Os médicos ressaltaram ser importante
que os homens tenham

Segundo o médico Italo Fioravanti Júnior, homens a partir dos 50 anos
devem fazer anualmente os exames

acesso à informação se
são do grupo de risco,
quando devem procurar
o médico e quais problemas podem acometê-los
e desta forma prevenir
a doença.
FATORES DE RISCO
O desenvolvimento do
câncer de próstata pode
estar ligado ao histórico
familiar de câncer de
próstata em pai, irmão
ou tio e homens da raça
negra, como também, a
maus hábitos de rotina
de vida. A recomendação
é que os homens, a partir
de 50 anos, e mesmo sem
apresentar sintomas,
devem procurar um profissional especializado,
para avaliação individualizada tendo como
objetivo o diagnóstico
precoce do câncer de
próstata.
Os homens que integrarem o grupo de
risco (raça negra ou
com parentes de primeiro grau com câncer de
próstata) devem começar seus exames mais
precocemente, a partir

dos 40 anos. Após os 75
anos, somente homens
com perspectiva de vida
maior do que 10 anos
poderão fazer essa avaliação.
EXAMES
A avaliação é realizada por meio do exame de
sangue PSA (Antígeno
Prostático Específico),
bem como uma avaliação física pelo toque retal e ultrassom. Quando
há suspeita de câncer,
realiza-se, a biópsia que
irá confirmar ou afastar

O médico Alberto Santiago Mendes Tomé ressaltou que muitas vezes a
queﬆão genética pode prevalecer no diagnóﬆico final

essa possibilidade.
O câncer de próstata não proporciona
sintomas aos pacientes e segundo o médico
Italo Fioravanti esse
fato é extremamente
importante. “Quando
se tem a conscientização fica mais fácil chegar à cura se
detectar o problema
em fase inicial. Enfatizamos que nas fases
iniciais nada se sente
e o tumor somente é
detectado em exames
de rotina”, alertou.

SAÚDE
Mas não é apenas a prevenção do câncer
de próstata que merece atenção da população
masculina. O médico urologista, Italo Fioravanti
Júnior, lembra que os homens precisam cuidar
da saúde como um todo, adotando hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática
de atividades físicas e lazer.
“Buscar qualidade de vida, para si e para sua
família. Sabemos que ter uma vida regrada é
benéfico para todos, desta forma evite o excesso
de bebida alcoólica, o tabagismo, tenha uma alimentação saudável e combata o sedentarismo”,
orientou o médico.

CÂNCER E OUTRAS DOENÇAS
Do tamanho de uma castanha e localizada
abaixo da bexiga, a principal função da próstata
é produzir uma secreção fluida para nutrição
e transporte dos espermatozoides. Ao longo da
vida a glândula pode desenvolver três doenças:
a prostatite (inflamação), a hiperplasia prostática benigna – HPB (crescimento benigno) – e
o câncer.
A prostatite chega a atingir cerca de 30% dos
homens. Pode causar ardor ou queimação ou um
desconforto durante o orgasmo, esperma de cor
amarelada e a vontade frequente para urinar.
A principal causa para a doença são uretrites,
como a gonorreia, após relacionamentos com
parceiras com infecções ginecológicas e ainda
após relação anal sem preservativo.
A Hiperplasia Benigna da Próstata pode
atingir cerca de 50% dos homens acima de 50
anos e provoca aumento da frequência urinária
diurna, diminuição da força e do calibre do
jato urinário, demora para iniciar a micção,
sensação de urgência para urinar, entre outros
sintomas. A HBP pode afetar o funcionamento
da bexiga e dos rins.
O câncer, por sua vez, não costuma apresentar sintomas em fases iniciais, quando em 90%
dos casos pode ser curado se diagnosticado precocemente. Ao apresentar sintomas significa já
estar numa fase mais avançada e pode causar
vontade de urinar com frequência e presença
de sangue na urina ou no sêmen.
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Brasil tem mais de 3 mil espécies
ameaçadas de extinção, aﬁrma IBGE
O Brasil tem hoje pelo
menos 3.299 espécies de
animais e plantas ameaçadas de extinção. O número
representa 19,8% do total
de 16.645 espécies avaliadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) na pesquisa Contas
de Ecossistemas: Espécies
ameaçadas de extinção,
divulgada esta semana.
O ecossistema mais degradado do País é a Mata
Atlântica, seguida de perto
pelo Cerrado e a Caatinga.
Os números, no entanto,
devem ser muito maiores.
Atualmente são reconhecidas no Brasil 49.168 espécies de plantas e 117.096
espécies de animais. Desse
total, a pesquisa do IBGE
analisou apenas as 4.617
espécies da flora e as 12.262
espécies da fauna para as
quais existem informações
sobre seu estado de conservação. Elas representam,
respectivamente, 11,26% e
10,13% do total de espécies
reconhecidas.
“O estudo tem especial

O pássaro Peito-vermelho-grande está entre as espécies consideradas extintas da natureza
pelo levantamento do IBGE

importância para o Brasil,
que é o País com a maior
biodiversidade do mundo”,

Gol e Ambev são
condenadas a cumprir
oferta de passagens
anunciadas por R$ 3,90
A companhia aérea Gol e a empresa Ambev foram processadas por um consumidor de Maringá
que não conseguiu participar da promoção “Gol a
preço de Brahma”: o anúncio ofertou passagens
aéreas para o exterior por R$ 3,90. A validade da
oferta se limitava ao período de duração de uma
partida da seleção brasileira de futebol contra a
Venezuela, disputada no dia 18 de junho de 2019,
durante a Copa América.
Segundo informações do processo, no período
promocional, o cliente tentou comprar quatro
passagens para Montevidéu, mas, por diversas
vezes, não conseguiu concluir a transação, pois
o site da companhia aérea saía do ar constantemente.
No feito, o autor da ação pediu que as empresas fossem condenadas a pagar R$ 8 mil
de indenização por danos morais – ele alegou
ocorrência de falha na prestação do serviço,
propaganda enganosa e frustração de suas
expectativas. Além da compensação financeira,
o consumidor pediu que a Justiça obrigasse os
anunciantes a vender (pelo preço divulgado na
promoção) as quatro passagens que ele tinha a
intenção de comprar.
Ao julgar o caso, o 4º Juizado Especial Cível
de Maringá condenou a Gol e a Ambev a pagar
mil reais ao cliente como compensação pelos
danos morais e a disponibilizar os bilhetes aéreos
de acordo com a forma de pagamento e demais
normas presentes no regulamento da promoção.
NÃO ENGANAR
Diante da condenação, a companhia aérea
recorreu às Turmas Recursais dos Juizados
Especiais, pleiteando a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos ou reduzir a
indenização. Segundo a Gol, “a ‘expectativa’ de
realizar viagem para algum destino disponibilizado na promoção não gera direitos”.
De acordo com companhia aérea, durante a
promoção que comercializou 167 passagens, seu
site “recebeu o maior volume de acessos desde a
sua criação, situação imprevisível à empresa e
que não fora suportada pelo sistema eletrônico”.
Ao analisar o recurso, a 2ª Turma Recursal,
por unanimidade de votos, manteve a determinação de cumprimento da oferta e afastou a indenização por danos morais. “Não merece reforma a
sentença quanto à determinação do cumprimento
da oferta veiculada, já que a obrigatoriedade da
oferta ao público, associada aos princípios da
boa-fé, da transparência, da cooperação e da
confiança, incluídos os deveres de bem informar
e de não enganar, são instrumentos de estímulo
à atuação responsável e ética das empresas”,
destacou o Juiz relator do feito.
Segundo o magistrado, a propaganda levou o
público a ter uma falsa percepção da realidade,
desrespeitando a boa-fé e o princípio da confiança. Apesar da frustração do autor da ação, o Juiz
observou que “não ocorreu qualquer violação
aos (...) direitos de personalidade. Sendo assim,
indevida a indenização por dano moral”.

afirmou o coordenador técnico da pesquisa, Leonardo
Bergamini.

EXTINTAS
Das espécies ameaçadas estudadas, o le-

vantamento mostra que
4,73% estão criticamente
em perigo, 9,35% estão
em perigo e 5,74% são
consideradas vulneráveis.
Outras 0,06% estão extintas e 0,01% são extintas
na natureza (ou seja, só
existem em cativeiro).
Entre as espécies extintas estão as aves Maçarico-esquimó (Numenius
borealis), Gritador-donordeste (Cichlocolaptes
mazarbarnetti), Limpa-folha-do-nordeste (Philydor
novaesi), Peito-vermelhogrande (Sturnella defilippii), Arara-azul-pequena
(Anodorhynchus glaucus), e Caburé-de-pernambuco (Glaucidium
mooreorum).
Estão ainda o anfíbio Perereca-verde-defímbria (Phrynomedusa
fimbriata); o mamífero
Rato-de-Noronha (Noronhomys vespuccii); e
os peixes marinhos Tubarão-dente-de-agulha
(Carcharhinus isodon), e
Tubarão-lagarto (Schroe-

PM apreende armas e 171 munições
em residência em Douradina
A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo e
171 munições de diversos
calibres em uma residência na rua Toni da Souza,
no Parque Ana Laura I,
em Douradina, durante
a noite desta sexta-feira
(6). O morador da casa,
um homem de 42 anos, foi
preso em flagrante por
porte ilegal de arma de
fogo e conduzido até a
delegacia da Polícia Civil
de Umuarama, juntamente
com o armamento.
Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima
levou os policiais até o
imóvel. No local o morador
foi abordado em frente a
residência e em buscas no
imóvel os militares encon-

traram uma carabina Marlin calibre 22, um revólver
da marca Taurus calibre
38, 86 munições intactas
de calibre 22, 32, 38 e, 85

deflagras de calibre 38,
além de quatro coldres e
uma armação de ferrolho
e percursor de origem
artesanal.

MP de SC quer impedir menção à vida
pregressa de vítimas de crimes sexuais
Por prerrogativa da
função, advogados são
imunes às denúncias
por injúria e difamação
nas manifestações feitas em juízo. No entanto, após audiência do
caso da influenciadora
digital Mariana Ferrer,
que foi atacada pelo
advogado Claudio Gastão da Rosa Filho no
processo que inocentou
o empresário André
Aranha Camargo da
denúncia por estupro,
órgãos de controle e
a própria Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB) voltaram a discutir o assunto.
MUDANÇA

Um desses movimentos vem do próprio
Ministério Público de
Santa Catarina, que
enviou ao presidente
Jair Bolsonaro e ao
Congresso sugestões
de alteração do Código
de Processo Penal e
do Código Penal, que
aumentam a proteção
à dignidade da vítima

de crimes sexuais e
proíbem perguntas e
utilização de referências à experiência sexual anterior da vítima,
seu modo de ser, falar,
vestir ou relacionar-se
com outras pessoas.
LIMITES

N o p e d i d o, o p r o curador-geral de Justiça de Santa Catarina, Fernando Comin,
aponta que iniciativas
semelhantes já foram
adotadas em países
como Estados Unidos,
Austrália, Canadá e
Nova Zelândia. Elas
apresentam “dispositivos que vedam às partes referências sobre
a vida sexual pretérita
de vítimas e proíbem o
uso de evidências para
defini-la como tipo mais
ou menos suscetível”.
Para Comin, o caso de
Mariana “levantou, uma
vez mais, a necessidade de discussão sobre
os limites de atuação
das partes no processo
penal”.

VIOLAÇÃO

A proposta, no entanto, enfrenta resistência
da seccional OAB de
Santa Catarina, cujo
presidente, Rafael Horn,
alega que “a legislação
atual já impede que o
ato processual seja utilizado para revitimizar
o direito da vítima”.
“Não fomos consultados a respeito, agora a
nossa proposta é muito
mais eficiente, gravação de todos os atos
processuais para permitir o registro de todas
as denúncias de violação de prerrogativa e de
direito”, explicou Horn.
RESPONSABILIZAÇÃO

Segundo ele, a denúncia contra a conduta do
advogado Gastão já foi
oficiada às autoridades
e ele passará pelo comitê de ética da Ordem.
“Pelo excesso, ele pode
ser responsabilizado
eticamente. A imunidade não é salvo-conduto
para advogado fazer o
que bem entende”.

derichthys bivius). Além
dessas, uma espécie está
extinta na natureza: a
ave Mutum-do-Nordeste
(Pauxi mitu), originária
da Mata Atlântica
MATA ATLÂNTICA
A Mata Atlântica é o
bioma que apresenta mais
espécies ameaçadas, tanto
em números absolutos
(1.989) como proporcionalmente (25,0%). Em seguida
vem o Cerrado, com 1.061
espécies ameaçadas ou
19,7% do total, e a Caatinga, 366 espécies ou 18,2%.
O Pampa tem 194 espécies
ameaçadas, que representam 14,5% do total.
PRESERVADOS
Já o Pantanal e a Amazônia estão mais bem preservados e apresentam as
maiores proporções de
espécies incluídas na categoria menos preocupante (88,7% e 84,3% respectivamente) e os menores
porcentuais de espécies
ameaçadas (3,8% e 4,7%).

MARI FERRER

Grupos
convocam nas
redes sociais
protestos
para o fim
de semana,
inclusive no PR
Grupos de diversos
Estados estão convocando protestos nas redes
sociais para pedir justiça pela influenciadora
digital Mariana Ferrer.
O julgamento de uma
denúncia de estupro feita
pela jovem, de 23 anos,
ganhou repercussão nesta semana após o site
Intercept Brasil divulgar
trechos da audiência em
que o advogado do acusado, Claudio Gastão da
Rosa Filho, insultou a
influenciadora.
Os atos em busca
de justiça pelo caso da
jovem e de outras mulheres estupradas e humilhadas no ambiente
do Judiciário no Brasil
estão marcados para
este fim de semana, 7 e 8
de novembro A maioria
das manifestações pede
para que os participantes usem roupas pretas
como forma de protesto
e luto à ausência da voz
feminina e levem cartazes de repúdio, além de
exigir o uso de máscara
como proteção contra o
novo coronavírus.
Protesto semelhante
já foi realizado na noite
da última quarta-feira,
4, em frente à sede do
Supremo Tribunal Federal (STF). Dezenas de
mulheres com cartazes
criticaram a absolvição
do acusado no caso Mari
Ferrer, o empresário André de Camargo Aranha,
e pediram mais respeito
e se manifestaram contra
a cultura do estupro.
Neste sábado, 7, foram realizadas manifestações em várias cidades
do Estado de São Paulo
(Jundiaí, Araras, Bauru,
São José do Rio Preto),
além de Foz do Iguaçu (PR), Belo Horizonte
(MG), Florianópolis(SC).
Hoje, domingo, 8, atos
acontecerão na capital
paulista, no Masp, em
Campinas, Santos, São
Carlos, Guarujá (SP),
além do Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre
e Caxias do Sul (RS),
Manaus (AM) e Ponta
Grossa (PR).
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Vasco tenta frear embalo do Palmeiras
e se manter fora da zona de rebaixamento
Rio (AE) - O Vasco sabe
que precisa de pontos neste
domingo, em São Januário,
para não entrar na zona de
rebaixamento. Às 16 horas,
a missão dos cariocas será
frear o embalo do Palmeiras
e ganhar um respiro no
Brasileirão. No encontro
de técnicos portugueses,
Ricardo Sá Pinto espera
levar a melhor sobre Abel
Ferreira.
Enquanto o Vasco sofre
para ganhar na elite e soma
apenas cinco vitórias na
competição, o Palmeiras
vem empolgado por cinco
triunfos seguidos. Ciente da
força e do bom momento do
oponente, Sá Pinto estuda
mandar a campo uma escalação com três zagueiros.
O capitão Leandro Castán
pode ter a companhia de
Miranda e Ricardo Graça.
Fechar a casinha, para o
treinador, não significa
abdicar de buscar a vitória.
Ao contrario.
Sá Pinto quer surpreender nos contragolpes e tem
ótimos motivos para ter

NO BEIRA-RIO

Coritiba
estreia Rodrigo
Santana e
tenta superar
baixas pela
covid-19
Curitiba(AE) - A
estreia de Rodrigo Santana no comando do
Coritiba não poderia
ser mais complicada.
Neste domingo, o time
paranaense enfrenta
o líder Internacional,
a partir das 16 horas,
no Beira-Rio, pela 20.ª
rodada do Campeonato
Brasileiro.
Anunciado na semana passada, Rodrigo
Santana acompanhou
a vitória sobre o Atlético-GO, por 1 a 0. Na
ocasião, o Coritiba foi
comandado interinamente por Pachequinho.
O resultado, porém, não
tirou o time da zona
de rebaixamento, onde
está com 19 pontos.
“É um grande desafio, estou muito feliz
de estar aqui. A gente
está preparado para
esse desafio, conhece
bem a Série A. A gente
quer viver jogo a jogo”,
disse o treinador. Ele é o
terceiro técnico só nesta
competição do time, que
teve antes Eduardo Barroca e Jorginho.
Enfrentar o líder do
Brasileirão não é o único
problema que Rodrigo
Santana vai ter na sua
estreia. Cinco jogadores
testaram positivo para a
covid-19. Os nomes não
foram revelados, mas
dois deles podem ser
Nathan Silva e Matheus
Galdezani, que são titulares e nem viajaram
para Porto Alegre.
Por outro lado, o lateral-direito Jonathan
e o zagueiro Rodolfo
Filemon estão recuperados do coronavírus
e vão para o jogo. Os
zagueiros Rhodolfo e
Nathan Ribeiro foram
liberados pelo departamento médico e estão à
disposição.
Outra boa notícia
é a volta do atacante
Robson, que cumpriu
suspensão na última rodada. Artilheiro do time
no Brasileirão, com seis
gols, ele renovou seu
contrato com o Coritiba
até o fim do campeonato, em fevereiro de 2021.

confiança em resultado positivo. No confronto contra
o compatriota, ele contará
com o retorno do artilheiro
German Cano, dono de 16
gols no ano. O argentino
está recuperado das dores
musculares que o impediram de jogar sob a direção
do português. Voltaria para
desencantar de um jejum
de gols que dura desde 13
de setembro. Só não está
confirmado desde o início
De quebra, o atacante colombiano Gustavo Torres
foi inscrito no BID, da CBF,
e também é opção ofensiva.
Aos poucos, o Vasco vai
ganhando a identidade de
Sá Pinto. Neste domingo,
muitas caras novas podem
começar o jogo. Léo Mattos
na direita, Léo Gil, no meio,
e Gustavo Torres, na frente,
são nomes pedidos pelo
português em sua missão
de fugir do rebaixamento.
O Vasco vem de oito jogos
sem vitórias no Brasileirão
e apenas dois pontos somados. Desde um 3 a 2 sobre o
Botafogo no Engenhão Em

Domingo
Vasco X Palmeiras
Inter X Coritiba
Bragantino X Santos
Atlético MG X Flamengo
Bahia X Botafogo
Fluminense X Grêmio
Ceará X Sport
São Januário completará
dois meses sem triunfos na
competição caso tropece
diante dos paulistas. Evitar
a marca é a dura missão
desse domingo.
Com os reforços entrando, a torcida confia numa
volta por cima e em ressurgimento na competição. O
Vasco iniciou bem a competição e chegou a liderar. A esperança é que os resultados
positivos nas primeiras rodadas sejam restabelecidos.
Será o primeiro confronto
do ano com o Palmeiras.
Ambos se enfrentariam na
rodada de estreia e o duelo
foi adiado, ainda sem data.

Flamengo busca “vingança”
contra Atlético-MG com
possível volta de Gabigol
Rio (AE) - O Flamengo
largou no Brasileirão com
derrota para o Atlético-MG
em pleno Maracanã. Neste
domingo às 18h15, vai ao Mineirão em busca da revanche
em jogo que deve marcar o
retorno do atacante Gabriel
Barbosa. Como Pedro vai
para a seleção brasileira,
Gabigol será opção também
para encarar o São Paulo,
quarta-feira, pela Copa do
Brasil.
Gabriel não joga há mais
de 40 dias após sofrer um
entorse do tornozelo ao pisar
em um buraco no gramado
do Maracanã. Viu Pedro brilhar, com muitos gols e boas
apresentações e agora tenta
mostrar que pode jogar ao
lado do centroavante.
Domènec Torrent disse
que é possível, mas queria
pensar quando isso seria
possível por causa de enorme número de opções e as
poucas vagas no time titular. Sempre se gabando de
contar com elenco repleto

de estrelas, o treinador terá
de saber lidar com as voltas
dos titulares. Arrascaeta
também está quase pronto.
Rodar o elenco será saída
para não "perder o grupo".
As classificações para
as quartas da Copa do
Brasil e oitavas da Libertadores servirão de
pretexto para o catalão
poupar um ou outro. Mas
diante do Atlético-MG a
ordem é não dar moleza. O
Flamengo vai tentar explorar a má fase do oponente
para seguir brigando pela
liderança com os próprios
mineiros e o Internacional.
E o Flamengo usará o que
tem de melhor. Após falhas
da defesa, Thuler deve ser
o testado da vez no setor
defensivo. Hugo Souza segue
no gol e a dúvida é se serão
três atacantes ou quatro homens no meio e dois apenas
na frente. O certo é que os
cariocas vão querer vingança no Mineirão e prometem
atacar.

Com retorno de Fred, Fluminense
recebe o Grêmio e quer fazer
‘sombra’ nos líderes
Rio (AE) - Oito jogos de
invencibilidade, vitórias sofre
rivais fortes como Santos e
Fortaleza e o Fluminense já
sonha em brigar pelo título do
Brasileirão. Neste domingo, às
20h30, no Maracanã, a equipe
recebe o Grêmio em busca de
mais uma vitória para “fazer
sombra” nos líderes. São
três pontos de distância para
Internacional e Flamengo.
E Fred volta para deixar o
ataque mais forte.
O centroavante cumpriu
suspensão diante do Fortaleza, no Castelão, e agora volta
para a batalha diante de um
rival gaúcho que poupará
alguns nomes. O volante Dodi
é outro que retorna. Mesmo
diante de um time misto,
a ordem do técnico Odair
Hellmann é manter os pés no
chão. Nada de achar que a
tarefa será fácil. O treinador
vem tendo de conter a euforia
do grupo desde o bom empate
diante do então líder Atlético-MG, no Mineirão. Naquele
jogo o Fluminense teve até
chances para ganhar. Mas
festejou o 1 a 1.
A volta por cima do Fluminense ocorreu depois da
queda na Copa do Brasil

diante do Atlético-GO. Numa
dolorosa eliminação com gol
no minuto final, o time se uniu
para espantar a crise. Fred
foi um dos jogadores mais
importantes nessa redenção
pelo conhecimento e ajuda
que passou aos meninos.
Ele ficou vários jogos na
reserva e, mesmo assim, incentivava quem estava atuando. Recuperou a vaga, vem
sendo uma espécie de voz de
Hellmann no campo e espera
contribuir, também, com mais
gols. Foram apenas dois até
agora. Desencantar diante do
Grêmio seria sua resposta de
que fechou com o elenco.
O Maracanã vem sendo o
diferencial do Fluminense no
Brasileirão. São vários pontos
somados em casa. Vitórias
importantes diante de Vasco
e Santos, por exemplo. Derrotas? No palco somente para o
arquirrival Flamengo. Mas o
time deu um vacilo no último
duelo caseiro ao empatar com
o Ceará. Recuperou os pontos
na casa do Fortaleza e agora
quer engatar série de triunfos
para galgar mais posições na
tabela. Iniciou a rodada em
quarto e espera dar mais um
passo para cima.

Após empate com o Goiás, Vasco encara o Palmeiras a fim de melhorar

Dois técnicos portugueses
Um jogo pelo Campeonato Brasileiro é marcado pela influência de
Portugal. O Vasco recebe o Palmeiras
neste domingo em uma partida
repleta de coincidências. Será o primeiro encontro da história da Série
A entre dois técnicos portugueses.
O alvinegro Ricardo Sá Pinto e o
alviverde Abel Ferreira torcem pelo
mesmo time, são amigos e até foram
campeões juntos. Em 2012 os dois
iniciavam a carreira de treinador
quando trabalharam juntos no Sporting, de Lisboa, clube preferido de
ambos. O ex-atacante Sá Pinto era o
técnico do time de base e chamou o
ex-lateral Ferreira para ser auxiliar.

“Quando olhamos para nossa linha
de vida, há muitas pessoas que marcaram nela. O Sá Pinto convidou-me
para ser assistente dele e me deu
a chance de trabalhar no sub-19
do Sporting”, contou o técnico do
Palmeiras. Os dois levaram o clube
ao título nacional. A amizade entre
os eles começou em 2006. Ambos
foram companheiros de Sporting por
alguns meses, como jogadores. Já na
profissão de treinador, o caminho dos
dois se cruzou pela primeira vez em
2019. Abel Ferreira deixou o Braga e
justamente Sá Pinto foi o substituto.
Os dois, claro, ainda estão em adaptação ao futebol brasileiro.

JORNALISMO
FAZ BEM
PARA O
SEU VOTO
É fato que pessoas mal-intencionadas usam o período de eleições
para divulgar notícias falsas e difamatórias dos seus concorrentes.
E nestas eleições, os métodos estão ainda mais profissionais,
tecnológicos e perigosos. Por isso, fique atento e desconfie
de informações caluniosas difundidas em grupos de WhatsApp,
redes sociais, blogs e sites não-jornalísticos.
Use o jornalismo de credibilidade como seu aliado nestas eleições.
Compartilhe a hashtag #JornalismoFazBem e não se deixe enganar
na escolha do seu candidato. Com informações verdadeiras,
seguras e precisas, o jornalismo faz bem para o seu voto.
Faz bem à sociedade e à sua cidade. Faz bem aos interesses públicos,
aos políticos comprometidos com a verdade e aos cofres públicos.
Nos dias 15 e 29 de novembro, vote com atenção, verdade e
consciência. Vote com informação!
Jornalismo faz bem para o seu voto.
Jornalismo faz bem para o futuro da sua cidade.

# JornalismoFazBem
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Noroeste do Paraná busca diversiﬁcar
produção local e regional de ﬁo de seda
Um grupo de 29 municípios no Noroeste do
Paraná, localizados na
bacia do Rio Pirapó,
compõem o Vale da Seda,
maior região produtora
de fios de seda no Estado. Juntas, estas localidades produzem 26%
de todo casulo de seda
paranaense, fazendo
da bacia do Pirapó a
maior região ocidental
produtora de casulos de
bicho-da-seda.
Na série de reportagens que está apresentando os produtos
feitos no Estado dentro
do projeto Feito no Paraná vamos conhecer o
trabalho de pesquisa e
desenvolvimento para a
produção do fio de seda.
O empresário e pesqu isa d or J oã o B e r d u
está há quase 30 anos
debruçado na questão
da seda paranaense. Ele
trabalha com pesquisas
e busca formas de fazer
com que as confecções
locais utilizem o fio da
seda em suas criações,
trazendo maior valor
agregado a seus produtos. Foi assim que ele
criou o Vale da Seda em
2011, uma ONG sem fins
lucrativos que trabalha
pelo adensamento da
cadeia da seda no Brasil.
A empresa é uma das re-

U
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FEITO NO PARANÁ
Criado pelo Governo do Estado, o projeto
busca dar mais visibilidade para a produção estadual. O objetivo é estimular a valorização e a
compra de mercadorias paranaenses. O projeto
foi elaborado pela Secretaria do Planejamento
e Projetos Estruturantes e quer estimular a
economia e a geração de renda. Empresas
paranaenses interessadas em participar do
programa podem se cadastrar pelo site www.
feitonoparana.pr.gov.br.

sidentes na Incubadora
Tecnológica de Maringá.
De acordo com dados
da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, o Paraná
conta com 1.861 produtores de casulo de seda,
em 165 municípios, que
ocupam 3.900 hectares
de plantação de amoreiras (que são alimentos
pa r a o s b i c h os) . São
2.535 toneladas produzidas anualmente, o que
representa 83% de toda a
seda produzida no país.
A produção paranaense do produto somou
R$ 47 milhões na safra
2018//2019.
A indústria de confecção no Brasil, em 2019,
produziu algo em torno
de US$ 48 bilhões em
produtos, sendo que o
Paraná corresponde a
8% deste valor. A maior
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parte das empresas que
compõem o segmento
são de pequeno ou médio
porte.
“O principal objetivo
do Vale da Seda na Incubadora Tecnológica de
Maringá é incluir a seda
na cadeia produtiva da
confecção brasileira. No
Paraná temos um pátio
instalado muito moderno que pode facilmente
utilizar o tecido da seda
para agregar mais valor aos produtos feitos
aqui”, afirma Berdu, que
é presidente do Instituto
Vale da Seda.
NOVO MERCADO
De acordo com ele,
cerca de 70% do faturamento das 2.300 empresas de confecção do Paraná está relacionado ao
jeans e estas empresas
têm condições de ganhar
o mercado internacional
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NOTÍCIAS DA
FIES PARA MATRICULADOS
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Universidade Paranaense – Unipar
está com vagas remanescentes do FIES
(Fundo de Financiamento Estudantil) para
alunos matriculados, em qualquer série do
curso de graduação. O prazo para inscrição
segue até o dia 27 deste mês.
A inscrição é feita pela internet no site do
Ministério da Educação [fies.mec.gov.br];
importante ressaltar que a classificação é por
ordem de inscrição. Portanto, o quanto antes
o estudante se inscrever, mais chance terá.

produzindo peças com
seda, utilizando o maquinário que já possuem.
Em parceria com O
Casulo Feliz e com a
UEM, o Vale da Seda
desenvolveu um jeans
de seda. Berdu explica
que o tecido foi feito
para durar. O jeans de
seda tem o dobro da durabilidade de um jeans
comum e tem elasticidade quase duas vezes
maior que a do algodão.
A parte interna, que fica
em contato com a pele, é
feita com fio de seda. Já
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a externa é em algodão.
PIONEIRISMO
O Casulo Feliz é uma
empresa maringaense
fundada em 1988 com a
ideia de reciclar e reaproveitar os casulos de
bicho-da-seda com defeito. Gustavo Augusto Serpa Rocha, fundador da
empresa, era professor
de sericultura na UEM,
e teve a ideia de montar o negócio de tanto
imaginar como evitar o
desperdício de material.
“Nas minhas aulas, di-
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zia para os meus alunos
que 2,5% de todos os casulos eram descartados,
porque tinham pequenos
defeitos. Quando você
fala de um percentual
baixo como este, acha
que é pouco. Mas, para a
produção do Paraná que
é a maior do ocidente,
2,5% é muito”, conta.
A partir disso nasceu a empresa, com o
objetivo de fazer fios
artesanais usando os casulos que não podiam ser
usados para produzir os
fios de seda exportados.

E

UNIPAR

Unipar tem vagas para alunos que precisam
do financiamento para continuar os estudos
Quem já estuda na Unipar pode se inscrever até o final do mês pela internet

E

Mercado da seda continua em alta devido a sua grande utilidade

VESTIBULAR UNIPAR: É HOJE!

A Universidade Paranaense aplica a prova de seu processo seletivo 2021 na
tarde deste domingo, lançando novidade: a prova será on-line. Candidatos
de várias cidades do Paraná e de fora estão inscritos para disputar as vagas
em mais de cem cursos, nas modalidades presencial, semipresencial e a
distância. São cursos em todas as áreas do conhecimento. Mas esta não é
a única forma de ingressar na Unipar. Há outras.
Confira em vestibular.unipar.br.

Garanta sua vaga!
Aproveite a oportunidade, financie
seus estudos, conquiste seu diploma e
comece a pagar só depois de se formar

Documentação e outras informações
também estão muito bem explicadas no site
do Ministério da Educação. A taxa de juro,
que pode ser zero, depende da renda familiar
do estudante [renda mensal bruta, por
pessoa, de três salários mínimos].
O objetivo do FIES é conceder financiamento
a estudantes matriculados em cursos
superiores de instituições privadas, com
avaliação positiva nos processos conduzidos
pelo MEC. E a Unipar tem excelente avaliação.
Em 2018, para garantir uma melhor gestão
do fundo e maior acesso de estudantes de
famílias de baixa renda, o programa passou
por remodelações, dando origem ao ‘Novo
FIES’, que divide o programa em diferentes
modalidades, autorizando juro zero a quem
mais precisa e uma escala de taxas que varia
de acordo com a renda familiar do candidato.

Entre os cursos que mais têm vagas está o de Medicina Veterinária

Umuarama Ilustrado

Imobiliário
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Variedades

B2

Juntos na ﬁcção

Participação especial

Hoje, a “Escolinha do Professor Raimundo” recebe
a visita ilustre de Leleco, personagem interpretado
pelo ator Marcos Caruso, na novela “Avenida Brasil”.
Na trama, exibida originalmente pela Globo em 2012,
o personagem conquistou o público com suas tiradas
bem-humoradas de típico malandro. Nesta participação
especial na sexta temporada do humorístico, Leleco
chega à “Escolinha” e convida João Canabrava (Marcos
Veras) para a final de um campeonato da quinta divisão,
em que o "Divino Futebol Clube" compete. Os dois personagens protagonizam cenas hilárias ao tentar convencer
o Raimundo (Bruno Mazzeo) a liberar Canabrava para
o evento. Lembrando que Marcos Caruso também vive
o Seu Peru, na atração.

Na nova série da Amazon

O ator Oscar Calixto viverá o seu primeiro protagonista.
Ele será Arrebita em “Brasil Imperial”, série original da
Fundação Cesgranrio, que será exibida a partir do dia
10 de novembro no Amazon Prime Video. A produção
se passa entre 1807 e 1822, quando se dá o processo de
independência do Brasil. Ela é centrada no momento histórico que vai desde a decisão da Família Imperial de vir
para o Brasil até o posterior regresso de Dom Pedro a
Portugal, após a independência. “O meu personagem é um
homem do povo! Um serviçal da corte portuguesa. Ele vive
um romance com Ana do Congo, interpretado por Jéssica
Córes. É extremamente inteligente, ágil, perspicaz, detém
o poder da retórica, sabe ler e escrever, e isso, para um
homem do povo daquela época, já era muita coisa”, revela o
ator. Toda a história de “Brasil Imperial”, que tem direção
de Alexandre Machafer, é contada a partir do ponto de
vista do personagem de Oscar, que vem para o país com
a corte em 1808.

Realidadej

Sthefany Brito mostrou uma série de vídeos sobre sua
experiência com o filho recém-nascido, Antonio Enrico. A
atriz não nega a dificuldade na amamentação e que seu
peito dói bastante. No entanto, a bonitinha se mostrou
muito bem humorada e muitíssimo feliz.

Mostrando o barrigão

Gabi Brandt postou fotos de sua barriga; ela está no
sétimo mês de gravidez. Casada com o cantor Saulo Poncio,
ela contou que o filho vai se chamar Henri; o casal já tem
o Davi, que em junho completou 1 ano.

Mostrando para os fãs

Bruna Marquezine mostrou alguns cliques da uma
nova campanha publicitária protagonizada por ela. E foi
bastante elogiada por seus seguidores. Em algumas fotos,
ela aparece de costas usando biquíni fio-dental.

Fazendo compras

Maraisa e o namorado,
Arthur Queiroz, foram clicados fazendo compras num
supermercado. Ele acabou
“entregando” que o casal
pretendia preparar uma
bacalhoada para o jantar.

Festa surpresa

Zé Neto fez questão de
surpreender a mulher, Natália Toscano, com uma
surpresa romântica para
comemorar o aniversário
de um ano de casados. Ele
organizou um piquenique
no quintal da casa deles,
em São José do Rio Preto,
para o casal e os filhos, José
Filho e Angelina.

O brinquedo
preferido

Giovanna Ewbank mostrou o filho Zyan, de 3 meses, se divertindo com um
bonequinho de pano e explicou que o mimo era o preferido da filha Títi e agora é
de Zyan. O vídeo encantou
os internautas.

Pensando no futuro

Não é segredo que Bruno
Gagliasso tem uma pizzaria no Rio de Janeiro, uma
hamburgueria em São Paulo
e uma rede de academias
crossfit. Ele também investe
no ramo imobiliário em Fernando de Noronha e numa
rede de salão de beleza
com o nome de Giovanna
Ewbank.

Cauã Reymond e Alinne Moraes interpretarão par romântico em “Um Lugar Ao
Sol”, que será mostrada depois de “Amor
de Mãe”, no ano que vem. Em recente entrevista, Cauã elogiou Alinne e disse que
“está sendo ótimo” reencontrar a atriz,
falou de sua admiração pelo trabalho dela
e que ele está bastante animado com este
novo trabalho. Para lembrar, Cauã Reymond e Alinne Moraes foram namorados
entre 2002 e 2005; atualmente ela é casada
com o cineasta Mauro Lima.

Foto: Roberto Carlos
/ Arquivo GB Imagem
1) Qual era o apelido de infância do cantor Roberto Carlos?
a) Betinho
b) Dunga
c) Soneca
d) Caca
2) Ivonete, Pedro e Carolina viveram em quais dessas tramas?
a) “Negócio da China”
b) “Chamas da Vida”
c) “Três Irmãs”
d) “Os Mutantes”
3) Quem foi o autor da novela “Negócio da China”?
a) Lauro César Muniz
b) Manoel Carlos
c) Tiago Santiago
d) Miguel Falabella
4) A novela “Água na Boca” foi exibida por qual
emissora de televisão?
a) SBT
b) Rede TV!
c) Band
d) Record
5) Qual dessas atrizes interpretou a Baronesa de
Boa Vista, na novela “Lado a Lado”?
a) Maria Padilha
b) Camila Pitanga
c) Patrícia Pillar
d) Débora Duarte
(Respostas: 1-A; 2-B; 3-D; 4-C; 5-C)
Horóscopo – 08/11/2020
By Geremy Altins
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Filmes

(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o prévio aviso)
Golpe Baixo
(The Longest Yard) 13h30, na Record, 2005.
Direção de Peter Segal. Com Adam Sandler, Chris
Rock, Burt Reynolds, Nelly, Michael Irvin, James
Cromwell, Walter Williamson. Paul Crewe é um
astro do futebol americano aposentado que, após
ser pego dirigindo bêbado, vai para a penitenciária
Allenville, uma das prisões mais duras do país. Ao
chegar lá, o diretor do presídio pede a Paul que
monte um time de prisioneiros para disputar uma
partida de futebol americano contra os guardas.
Paul convoca Caretaker, um negociante malandro
para recrutar os melhores prisioneiros. Eles prometem aos condenados uma possibilidade de vingança
em um confronto que vale tudo.
Velozes & Furiosos 5 – Operação Rio
(Fast Five) 13h35, na Globo, EUA, 2011. Direção
de Justin Lin. Com Dwayne Johnson, Elsa Pataky.
Dom e Brian continuam fugindo da polícia, e desta
vez, se escondem no Rio de Janeiro. Eles terão que
realizar uma última missão na cidade e, para isso,
vão reunir uma equipe de superpilotos.
Acerto de Contas
(Leverage) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2008.
Direção de Craig R. Baxley. Com Timothy Hutton,
Gina Bellman. Em Leverage conhecemos um grupo
de “Robin Hoods” modernos: um time de ladrões e
hackers que se unem para se vingar das pessoas
que usam seu poder e riqueza para prejudicar os
mais fracos.
Hitman: Agente 47
(Hitman: Agent 47) 22h50, na Globo, Alemanha/
EUA, 2005. Direção de Aleksander Bach. Com Rupert Friend, Ciaran Hinds. Agente 47 é um assassino de elite geneticamente modificado criado para
ser a máquina de matar perfeita. Ele precisa caçar
uma mega operação que pretende usar o segredo
de sua criação para a formação de um exército
imbatível. Ao juntar forças com uma misteriosa
jovem, que pode ser o diferencial para o sucesso da
missão, ele vai descobrir segredos de sua origem
em uma batalha épica contra seu maior inimigo.
Good Kill – Máxima Precisão
(Good Kill) 00h40, na Globo, EUA, 2014. Direção
de Andrew Niccol. Com Ethan Hawke, Bruce Greenwood. O major Tommy Egan é um oficial da Força
Aérea Americana encarregado de dirigir ataques
aéreos na Guerra no Afeganistão. Após pilotar drones de controle remoto contra os talibãs por oito
horas, todos os dias, ele volta para sua casa, em
Las Vegas, onde vive com sua esposa e filhos. Mas, a
cada nova missão, sua moral fica mais conturbada.
Tommy começa a se desligar da vida real, vendo sua
rotina familiar cair aos pedaços, enquanto o caos
da guerra só cresce cada vez mais.
O Agente Da U.N.C.L.E.
(He Man From U.N.C.L.E.) 02h25, na Globo, EUA,
2015. Direção de Guy Ritchie. Com Henry Cavill,
Elisabeth Debicki. Na década de 1960, os – até
então – inimigos mortais Napoleon Solo, agente da
CIA, e Illya Kuriakin, espião da KGB, são obrigados
a cooperarem. A grande missão da improvável dupla EUA-Rússia é combater a terrível organização
T.H.R.U.S.H., que desenvolve armas nucleares.
Um Pestinha Na Fazenda
(Smitty) 02h30, na Bandeirantes, EUA, 2012.
Direção de David M. Evans. Smitty é um cachorro
abandonado e Ben é um jovem problemático que
deve passar suas férias na fazenda de seu avô. Não
será fácil para Ben se adaptar, mas terá a ajuda de
seu avô, seu vizinho e do cão.

Áries
Tenha especial atenção à sua saúde.
Beba muita água, pois o seu corpo vai
precisar. Cuidado com o excesso de
sol. Se precisar de algum conselho,
peça a um amigo de confiança.
Touro
Em um sentido honeﬆo, não economize esforços para conseguir o que
quer. Comece por uma programação
minuciosa e vá cumprindo etapa por
etapa até zerar todas as pendências.

Libra
Resultados difíceis não devem lhe
tirar o ânimo. Não desanime, continue
batalhando por seus objetivos. Dirija
atentamente para evitar acidentes com
você ou com outro motoriﬆa.
Escorpião
Reduza os fatores prejudiciais à sua
saúde, largando vícios e maus hábitos.
Tenha cuidado com a alimentação.
Nunca pegue carona com alguém
que não eﬆeja completamente sóbrio.

Gêmeos
Se eﬆiver muito para baixo e desanimado, reaja com atitudes positivas.
Não deixe de retomar seus exercícios
físicos. Procure comer raízes e grãos
para ter mais energia.

Sagitário
Não tenha medo de expressar suas
opiniões. Moﬆre-se seguro. Mantenha
o ritmo e espere o sinal verde para
fazer inveﬆimentos com seu rico dinheiro. Não deixe que a inveja o atinja.

Câncer
Terapias alternativas e tradicionais
que favoreçam a saúde são sempre favoráveis. Tenha um cuidado
especial com o seu desempenho
profissional. Faça de tudo para alegrar
o seu amor.

Capricórnio
É um ótimo período para o seu
crescimento interior e para alargar o
seu universo de conhecimentos. Ler
um bom livro, ou assiﬆir um filme de
sucesso pode acalmá-lo.

Leão
Aumento das tensões e dos conflitos
com o exterior tende a diminuir a sua
vitalidade e a aumentar a sua sensibilidade a problemas físicos. Supere com
exercícios de relaxamento.

Virgem
Tente durante eﬆe período realizar alguma coisa que não tenha conseguido
antes e que ainda tenha oportunidade.
A agitação e o eﬆresse têm efeitos
negativos na saúde, por isso tome
cuidado.

Aquário
Para não se eﬆressar, evite inventar
muita novidade. As reclamações dos
outros devem ser ouvidas, mas descartadas se forem incoerentes. Permaneça firme e decido. Sairá vencedor!
Peixes
Reveja seus compromissos e reavalie
as últimas atitudes. Analise onde
deixou de agir com firmeza e quando
o fez com excesso de rigor. Corrija
eventuais erros que tenha cometido.
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IBELEZA

Boxe gera boa forma, bem estar,
corpo deﬁnido e perda de calorias
Mexer o esqueleto é o remédio para todos os males.
Bem, a afirmação talvez seja
exagerada, mas a verdade é
que o corpo humano foi feito
para se movimentar. Por vários motivos, nos rendemos
à “imobilidade” e é verdade
também é que nos mexemos bem pouco. Claro que
existem as exceções, existe
pessoas que priorizam os
exercícios físicos na sua
rotina e certamente colhem
os benefícios disso.
Entre as inúmeras opções, as quais vão desde
uma simples caminhada até
as modalidades oferecidas
pelas academias e que precisam de acompanhamento
profissional, as Artes Marciais Múltiplas – ou simplesmente MMA – ganham cada
vez mais adeptas.
Já faz tempo que o boxe
deixou de ser exclusividade
dos homens e as mulheres
decidiram subir na lona
e dar socos também. Não
somente para competir profissionalmente, mas uma
grande maioria quer mesmo
é lutar para sua saúde e
beleza.
Inserido na grade de aulas das academias por contribuir rapidamente para
a perda de calorias e para
melhorar o condicionamento físico, o boxe “caiu como
uma luva” para as pessoas
que preferem as atividades mais dinâmicas do que
as tradicionais aeróbicas
oferecidas pelos professores de Educação Física. A
resistência das mulheres
contra a luta foi nocauteada
pelos muitos benefícios que
a prática desse esporte traz.
Os entendidos neste assunto explicam que por ser
uma atividade de intensidade moderada, mas de
longa duração, o pugilismo

Molda o corpo da mulher
O esporte auxilia a moldar o corpo da mulher, mas sem deixá-lo musculoso, define braços, pernas, panturrilhas, abdômen e bumbum,
além de afinar a cintura e corrigir a postura.
Quando se fala em boxe, logo é associado ao
famoso saco de areia, no qual o praticante dá
socos; esmurrar pode ser um grande alívio para
o estresse e tensão pré-menstrual.
Não é demais lembrar, que é fundamental
procurar academia e profissionais competentes
no assunto para que o treino seja compatível
com seus objetivos e tipo físico. As adeptas
devem seguir as recomendações destes profissionais e usar luvas e roupas adequadas
ao esporte. Além disso, é bom procurar uma
avaliação médica geral para checar como estão
as articulações, se não existe nenhuma lesão
nos joelhos ou coluna que impeçam a prática do
esporte. Se você gostou da ideia, procure uma
academia e converse com profissionais da área.
Cuide de você e de sua saúde que a beleza virá
naturalmente. Da Redação/GB Edições
melhora a resistência cardiovascular e diminui consideravelmente a pressão
arterial sanguínea. Além
disso, para a realização
das técnicas é necessária
muita coordenação motora
e agilidade, proporcionando, assim, uma melhora
nessas capacidades físicas.
Por se tratar de uma aula
em grupo, o boxe também
auxilia na socialização
por meio dos constantes
diálogos com o professor e
na ação da prática com os
colegas de aula. Sem contar
que o bom alongamento,
necessário no começo e no
final das aulas, aumenta a
capacidade de flexibilidade
de cada um.
As academias adaptaram as aulas de boxe a fim
de torná-lo uma modalidade
que busca a qualidade de
vida a partir de uma atividade física relacionada ao

desporto. Nada a ver com
luta ou competições.
Pode-se dizer que o boxe
popularizou-se ainda mais
depois que foi incluído nos
Jogos Olímpicos realizado
em Londres em 2012, e foi a
última modalidade a aceitar
mulheres na competição.
E quais são os benefícios
do boxe para as mulheres?
Como qualquer outro
esporte, o boxe faz bem à
saúde, ajuda a melhorar os
níveis de estresse, queima
calorias e mantém a musculatura definida, moldando o
corpo feminino.
A prática do boxe estimula a agilidade, melhora
a concentração e o sistema cardiorrespiratório. Os
especialistas no assunto
garantem que se pode perder até mil calorias durante
uma hora de prática, lembrando que cada organismo
reage de uma maneira.

O boxe é ideal para quem busca bem estar e corpo definido. GB Imagem

Ministério da Saúde alerta sobre Saúde e Rotary Club atuam para ampliar vacinação contra a poliomielite
Ele enfatizou o engajaA Secretaria de Estado da melhorar os índices da cober- da Saúde, Beto Preto.
uso de máscara e protetores
“Sabemos que em meio mento histórico do Rotary
Saúde e os Rotary Clubs Inter- tura vacinal no Estado.
vão trabalhar juntos
“Nos últimos anos temos à pandemia da Covid-19 a Club Internacional para a
faciais em crianças de até 2 anos nacionais
para intensificar as ações de visto uma diminuição na pro- população está preocupada erradicação da poliomielidivulgação e conscientização cura por vacinas, provavel- com a procura pela vacina que te. “Sem dúvida alguma, a

Diante da emergência de
saúde pública mundial causada pela Covid-19, muitas
medidas de precaução vêm
sendo tomadas. No entanto,
algumas condutas precisam
de atenção especial, entre
elas, o uso indevido de máscaras e protetores faciais
em bebês recém-nascidos e
crianças até dois anos.
Nos primeiros anos de
vida, é preciso ter cautela na
utilização destes equipamentos de proteção individual.
Isso porque, para bebês e
crianças, o uso inapropriado
de barreiras faciais oferece
risco de asfixia, estrangulamento e morte por engasgo
– já que um bebê não tem
capacidade motora para
retirar a proteção em caso de
refluxo. Além disso, o uso de
coberturas faciais pode comprometer a amamentação, já
que as mães podem encontrar dificuldades na remoção
e recolocação do protetor
facial (faceshield) ou máscaras na criança.
Nos casos dos recém-nascidos, é importante ressaltar
que a Organização Mundial
da Saúde (OMS), em suas
recomendações, não menciona ou recomenda o uso
de protetores faciais. Os
cuidados na proteção aos
recém-nascidos, para evitar
a contaminação pelo coronavírus devem ser realizados
conforme as orientações
abaixo:
- Evitar visitas sociais domiciliares à mãe e ao recémnascido. Caso aconteçam,
manter o distanciamento,
uso de máscara e higienização dos adultos, de acordo

com as recomendações.
- Evitar contato público
desnecessário, limitando
assim a exposição do recém-nascido ao vírus, especialmente em lugares com
aglomerações;
- Manter as precauções de
contato como higienização
de mãos e as recomendações
do uso de máscaras para
pais e cuidadores em contato com a criança ao sair
de casa para o seguimento
na Atenção Primária, como
imunizações ou consultas;
- Evitar manuseio do
recém-nascido por muitas
pessoas, enfatizando a lavagem das mãos com água
e sabão ou álcool gel 70%
para cuidadores (incluindo
irmãos) antes de tocar o
bebê e o uso de máscaras,
caso tenham sintomas ou
contato com pessoas com
síndrome gripal;
- Mães com sintomas respiratórios ou que tenham
contato domiciliar com pessoas com síndrome gripal
devem usar máscara durante
os cuidados e durante toda
a amamentação e atentar a
lavagem frequente das mãos;
- Promover rotineiramente a limpeza das superfícies
tocadas com recorrência,
como maçanetas, interruptores de luz e equipamentos
eletrônicos (especialmente
celulares);
- Assegurar que o ambiente onde a criança permanece
esteja livre do tabaco e
- Manter a vacinação das
pessoas em contato próximo
com a criança conforme
orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

sobre a necessidade de vacinação contra a poliomielite
no Paraná. O tema foi abordado nesta quinta-feira (5)
em videoconferência com os
governadores dos clubs de
Curitiba, Londrina, Maringá
e Foz do Iguaçu. O objetivo é

mente devido ao crescimento
das campanhas antivacinação
e das fakenews em todo o
mundo. Sendo assim, é muito
importante que o Estado una
forças para intensificar a vacinação em todas as regiões”,
afirmou o secretário estadual

previna a infecção pelo novo
coronavírus, mas queremos
ressaltar que existem doenças
que podem voltar a circular
por falta de vacinação, como
foi o caso do sarampo, por
exemplo”, acrescentou o secretário.

referência no combate e na
erradicação da doença é e
continua sendo fundamental.
Por isso, o apoio da entidade
é fundamental para esse
enfrentamento que estamos
fazendo, de ampliar a cobertura vacinal”.
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA HATCH
ADVANTAGE
11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com
air bag, branco. R$
25.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
CELTA LT 1.0
2013, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
CORSA SEDAN
1.4 PREMIUM
08/09, prata completo,
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
CRUZE LTZ 1.4
TURBO
Prata, 2018 30.000
km, sem detalhes, R$
84.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

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

COROLLA ALTIS
18/18
Preto, 90.000 km, R$
90.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

COROLLA XEI
18/19
Branco, 35.000 km R$
89.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

S10 EXECUTIVA
11/11
4X4, dupla, prata, completa.
R$ 62.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

FORD

FORD

FIESTA
TITANIUM
2017, completo, automático,
branco R$ 36.000,00
+ 31 parcelas de R$
708,00 . Fones: (44)
3622-3292 / (44)
99976-0563.
IMPORTADOS
IMPORTADOS

COROLLA XEI
2001
automático, completo,
cinza, R$ 16.500 Fones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563.
HONDA CIVIC
LXS
Flex, 07/08, completo R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

GOL 1.0 2003/04
Prata, 4 portas,R$
12.500,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.
GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com

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

200 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

11/11
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 09H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111
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airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.
GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
KOMBI 1.4
BRANCA
2014, envidraçada,
90.000km, R$ 35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
POLO 1.6 18/18
Branco, 60.000km R$
50.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal
Residence, Umuarama/
PR. A residência contem
100m² de área construída,
196.35m² de área total,
sendo 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar,
cozinha planejada, 2
banheiros sociais, garagem
e área gourmet com
piscina. Valor 285.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua
Luiz Gavassi, n° 2216,
Jardim Porto Seguro,
Umuarama-PR.( em frente
ao Residencial Dubai )
Contendo 1 suíte, 2 quartos,
Sala, Cozinha planejada,
1 banheiro social, lavanderia,
Edícula/espaço gourmet com
churrasqueira e Garagem
Coberta para 02 carros.
Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de
área construída, sendo 1
suíte máster, 2 Suítes, 1
quarto, Sala, Cozinha, 1
banheiro social, lavabo,
lavanderia, edícula,
garagem coberta e 1
sala comercial. Valor
R$
1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Residência á construir de
alto padrão, localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza, próximo
ao Palladium Shopping
de Umuarama/PR. O
condomínio é composto
por piscina, quadras
poliesportivas, brinquedoteca,
academia de ginástica,
churrasqueiras, salão
de festas e portaria 24
horas, nossa Arquiteta
está à disposição para
fazer a planta da sua casa
de acordo com a sua
necessidade. Gostaria
de visitar os terrenos

COBALT 1.8 LTZ AT

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 64.900,00

EQUINOX PREMIER

18/19

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 137.900,00

HYUNDAI I30 2.0

11/12

PRETO

COMPLETO

R$ 33.900,00

ONIX 1.0 JOY

16/17

PRETO

COMPLETO

R$ 37.900,00

PRISMA 1.0 LT

14/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 35.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 56.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

18/18

VERMELHO

COMPLETO, AUT

R$ 54.900,00

disponíveis? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim
Lisboa, Umuarama-PR.
Contendo 155m² de
área construída sendo
3 suítes, Sala com pé
direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,
churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em
todos os pontos d’água.
Valor R$ 710.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída

sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos
os quartos e Garagem
Coberta para 02 carros.
Valor R$ 800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada
na Rua Mato Grosso,
Zona II, Umuarama/PR.
Contendo 281.51m² de
área construída, 280.00m²
de área total sendo 1
suíte máster, 2 Quartos,
Sala de estar, Sala de
Jantar, Banheiro social,
Cozinha planejada, Copa,
Despensa, Área de Serviço,
Churrasqueira, Piscina
e 2 vagas de garagem.
Valor R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um

de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS

TERRENOS
TERRENOS

VENDO
TERRENO
Lote urbano, ótima
topograﬁa, Lote 9-A,
Quadra 27, 6 m frente,
30 m de lateral, área do

terreno 180 m2, Jardim
Belvedere, Rua Montes
Claros, ao lado do número
2268. R$ 85.000,00.
Fone: 44 3622-1191
e 98863-2323

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103,
Edifício Residencial
Orion, Umuarama/PR.
Contendo área total de
300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área
de serviço, copa e 03
vagas de garagens. O
condomínio possui:
02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão de
festa grande integrado
com a piscina, 01 salão
de festa pequeno,
brinquedoteca e academia.
Valor R$ 990.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um

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

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

SEMI MOBILIADA - Resid. em alv c/ área
const. de aprox. 225 m², 02 suítes, 01
quarto, sala de TV, sala estar/jantar, bwc,
coz., área de serviços, dispensa, garagem. Rua Lions 5896, Jd. Lisboa.

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

ED. BuRLE MARx - APTO. 1003, 01
SuíTE, 02 quARTOS, COZ., SALA
DE ESTAR/ JANTAR E gARAgEM,
NA AV. PARANá N° 5636, ZONA III.

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

VEndAS
R$ 380.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 270.000,00

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

R$ 1.300.000,00

Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. Ótima localização!
VEndAS
Terrenos:
R$ 1.200.000,00
Terreno na Rua Abraão Viotto Jardim Vila
Romana, (Próx ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná) em umuarama-PR
com área total de 959 m², sendo 17,13
x 56.
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VEndAS
Terrenos:
R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.
LOCAÇÕES
Residencias:
R$ 1.100,00
Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 153 m², e construção de aprox.
97 m², localizada na Travessa Ingá, 3604,
Jd Itapuã, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, garagem e área
de serviço com churrasqueira.
LOCAÇÕES

LOCAÇÕES
Apartamentos:

Comercial:

R$ 3.000,00

Ed. Orion, apto 1501, com área
total de aprox. 300,00 m² e área
privativa de aprox. 180,00 m², localizado na Av. Maringá, nº 5516,
Zona III, contendo 03 suítes, sala
de jantar, sala de estar, varanda
gourmet com churrasqueira, BWC

R$ 24.000,00

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

social, cozinha, área de serviço
com BWC e 03 vagas de garagens. Cond.+Seguro.

VEndAS

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

Residencias:

UMUARAMA, DOMINGO, SEGUNDA-FEIRA, 8 e 9 de Novembro de 2020

VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

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.

Terrenos:

R$ 975.000,00

TERRENO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO NO
PARquE ÔNIx. COM POSSIBILIDADE
DE PARCELAMENTO EM ATÉ 60 VEZES
COM CORREçãO. PRÓx. AO NOVO
SHOPPINg.
VEndAS
R$ 140.000,00

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

VEndAS
Residência:

VEndAS

Terrenos:

VEndAS

R$ 1.300.000,00

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

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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

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.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 7.000,00
Sala Comercial localizada na Av. Maringá, 5404, esq. com R. José Honório
Ramos - Zona II, com aproximadamente 490,00 de terreno e 350,00 m²
de construção. *Estacionamento com 5 vagas para carro, e 3 vagas para
moto. + seguro

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

LOCAÇÕES

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

Comercial:

Apartamentos:

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av. Apucarana
nº 3640, Praça do Japão, 09 salas,
sendo algumas com bwc, refeitório
e pia. Corretor Caetano. + Seguro
+ seguro
LOCAÇÕES

LOCAÇÕES

Comercial:

R$ 850,00

R$ 7.000,00

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

Ed. Villagio di Roma, apto 504,
bloco 5, com área total de aprox.
109,16 m² e área privativa de
aprox. 96,66 m² de área privativa, sendo: 01 Suíte, 02 quartos,
sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de

LOCAÇÕES
Comercial:

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av. Apucarana nº
3640, Praça do Japão, 09 salas, sendo
algumas com bwc, refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro + seguro

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 175.000,00

R$ 2.450,00

Ed. Villa Lobos, apto 62, com área total de aprox. 208 m² e área privativa
de aprox. 126 m², localizado na Av.
Rio Branco n° 3569, Zona I, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira e jardim
suspenso, área de serviços e 02 vagas
de garagem. *CONTÉM MÓVEIS PLANEJADOS* Cond.+Seguro.

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av.
Presidente
Castelo
Branco,
4293,
Zona
VI.
+
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro

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

Condomínio Residencial Solar das Palmeiras
, contendo 119m² de área total, 84m² de área
privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis
planejados , 1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala,
área de serviço, cozinha com bancada e moveis
planejados e 1 vaga de garagem . Localizado
na Rua José Dias Lopes, n° 4504, apto n° 1002,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 365.000,00

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.

Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00

Oportunidade, Apartamento à venda localizado na
região central de Umuarama!
Excelente opção de investimento, o apartamento
fica localizado no Edifício Arapongas, o imóvel possui
2 quartos, banheiro social, sala cozinha e garagem,
contendo localização privilegiada, em frente ao Alfa
Cursos de Umuarama. Não perca está oportunidade de
R$ 169.000,00 por apenas R$ 155.000,00!

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

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.
Excelente Sobrado localizado no Residencial Euro
Park, Umuarama/PR!
Sobrado de 472,90m² de área construída, possuindo
acabamentos únicos e com excelente bom gosto. O pavimento superior contem 184,54m², é composto por 01
suíte presidencial, 02 suíte máster, Sala e Varanda. Além
disso, o piso inferior contém 257,11m² e possui sala de
estar, sala de jantar, cozinha, escritório, espaço gourmet,
área de serviço, lavabo, piscina de 31.25m², elevador e
vaga de garagem para 3 carros. Valor R$ 2.900.000,00

Chácaras à venda localizadas na Rodovia para
Cruzeiro do Oeste em frente a Estrada Guarani, São
4 chácaras de 5 mil metros cada uma, todas cercadas
com energia e água. (nas margens da BR 323). Valor R$
100.000,00 Cada.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.
Com área de 2.000m² com matricula individualizada
de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita) com
área de aproximadamente de 80m², possuindo 01 suíte,
01 quarto, cozinha, despensa e varanda, mobiliada e
com ar condicionado. Além disso, possui Quiosque com
churrasqueira, despensa, lavado, Pomar e Piscina. Valor
R$ 400.000,00
Linda chácara contendo área de 1,545 Hectares,
sendo (94.00X164,70) contendo um sobrado em alvenaria,
com área aproximada de 300m², sendo 3 suítes, 3 quartos,
sacada, 2 salas, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
garagem e Espaço de festas para locação com piscina.
Localizada em Umuarama- PR. Valor R$ 1.000.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor R$
680.000,00

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

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

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

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

Veículos
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I MERCADO

Venda de veículos novos tem alta de
1,42% em outubro, segundo Fenabrave
A venda de veículos automotores novos registrou
alta de 1,42% em outubro
em comparação com o
mês anterior. Segundo
dados da Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores
(Fenabrave), foram comercializadas 332.888
unidades em outubro,
ante 328.221 em setembro. Esse foi o sexto mês
seguido de alta nas vendas e o melhor resultado
do ano, até o momento.
Já na comparação com
outubro de 2019, quando
foram vendidas 367.599
unidades, a retração foi
de 9,44%. Os números
se referem a todos os
segmentos automotivos
somados (automóveis,
comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros).
“O mercado vem, gradativamente, retomando
bons patamares de venda.
Ainda que com o mesmo
número de dias úteis (21)
de setembro, em outubro
tivemos o maior volume
de emplacamentos de
2020”, destacou o presidente da Fenabrave, Ala-

rico Assumpção Júnior.
No acumulado do ano,
janeiro a outubro de 2020,
2.465.396 veículos novos
foram vendidos, o que
representa uma retração
de 25,74% sobre o mesmo
período de 2019, quando
foram comercializados
3.319.946 veículos.
Segundo números
preliminares apurados
pela Autoinforme e Bright
Consulting, pela primeira
vez em 2020 foi superada
a marca dos 200 mil emplacamentos mensais.
Assim outubro ultrapassou setembro e se tornou
o melhor mês do ano para
o mercado de veículos
leves.
Mas o recuo sobre
o mesmo mês de 2019
é bem menor, de 6,8%,
quando se compara os
licenciamentos diários,
porque outubro passado
teve 21 dias úteis com
média de 9.767 automóveis e utilitários emplacados em cada um deles,
enquanto no ano anterior
foram 23 dias com 10.486
registros/dia.
Novamente existem
relatos de falta de alguns
produtos mais procura-

REVISÃO

Foram comercializadas
332.888 unidades em outubro,
ante 328.221 em setembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB, soma
dos bens e serviços produzidos
no país) em 2018 foi revisado de
1,3% para 1,8%
O comércio subiu 2,6% e con-

dos, por falta de componentes para produção ou
planejamento abaixo da
demanda. Portanto o resultado de outubro segue
abaixo do potencial que
o mercado vem demonstrando.

LOCAÇÕES

tribuiu com 0,3 ponto percentual
para o crescimento. O comportamento foi influenciado pelo comércio de veículos, que registrou
alta no volume das margens de
comercialização de automóveis
(+16,4%), caminhões (+63,5%)
e peças para veículos (+8,3%).
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SALAS COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

APARTAMENTO 12 - 1º
ANDAR - ED. PRIMAVERA

Em frente a UOPECCAN, 2º andar, com 226m² de área privativa, com 03 vagas
de garagem. Ideal para médicos especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas,
planos de saúde e áreas afins. Disponível para venda ou para locação.
CONSULTE PELO WHATSAPP (44)99172-6911
EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com Aproximadamente
292,79m², com 03 vagas de garagem privativas cobertas.

VALOR: R$ 4.500,00
EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 310, com Aproximadamente 72,42m²
3º Andar, Sol da Manhã.

VALOR: R$ 1.800,00

RESIDÊNCIAS

2 quartos, Sala, Cozinha, BWC e Garagem.
Rua Aricanduva, 4254 - Centro

SOBRADO RETSIDENCIAL - AO LADO DA HONDA
VALOR: R$ 1.600,00
Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Dispensa, área de
serviço e churrasqueira.

RESIDÊNCIA PRÓX. SORVETES GURI (INDÚSTRIA)
VALOR: R$ 1.000,00

ÁREA PRIVATIVA

A 200MTS DA AV.

TOTALMENTE

VALOR R$

54,11m2

PARANÁ

REFORMADO

185.000,00

AV. DUQUE DE CAXIAS ÁREA NOBRE DA CIDADE PRÓXIMO
CIDADE CANÇÃO E PREFEITURA

PARQUE VITÓRIA RÉGIA
PRÓXIMO AO SAMU E UEM

APARTAMENTO 02 - EDIFÍCIO ANA LUIZA
SÃO PAULO/SP

Contendo: 01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suíte, sala,
home office e demais dependências.

Rua Francisco Pontes, 1873. Contendo: 01 suíte, 02
dormitórios, espaço gourmet com churrasqueira, etc.

Contendo: 1 suíte, 2 quartos, Sala, Cozinha, Banheiro
Social, Área de Serviço.

ÁREA PRIVATIVA

Residência localizada no Jardim Irani, próximo a Indústria de Sorvetes Guri,
contendo: 01 Suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha e Garagem.

OUTROS
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX
VALOR: R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV. Em
frente a Praça Miguel Rossafa.

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

GARAGEM NO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 200,00 (MENSAIS)
Garagem exclusiva - em frente ao Hospital Cemil

286,92m

2

ALTO PADRÃO DE

QUALIDADE

GARAGEM PARA

VALOR R$

ÁREA PRIVATIVA

TERRENO COM.

MORE PRÓXIMO AO

VALOR R$

ÁREA PRIVATIVA

1 VAGA DE

AO LADO DO ALLIANZ

VALOR R$

4 VEÍCULOS

1.700.000,00

100,00m

180,00m

SAMU E UEM

270.000,00

134,23m2

GARAGEM

PARQUE

890.000,00
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