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EMOCIONANTE

Pai muda a sua
trajetória para ficar
ao lado do filho,
um guerreiro
Neste Dia dos Pais, o Ilustrado traz
uma reportagem especial sobre história emocionante de Alessandro Piffer
e o seu filho Nicolas. Com três anos
de idade, o menino já lutou contra a
morte várias vezes e venceu todas, um
verdadeiro guerreiro.
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ESTADO E UNIÃO

Governo ratifica inclusão da PR-323
no plano de concessão de rodovias
O secretário de Infraestrutura do
Paraná, Sandro Alex, recebeu o
prefeito de Pérola e presidente da
Associação dos Municípios do
Paraná, Darlan Scalco, e ratificou
a inclusão da duplicação da PR323 no pacote de concessões de
rodovias do Paraná, firmado entre
o Governo Estadual e a União.
Com isso, o projeto de duplicação
entre o rio Ivaí e Francisco Alves
deve ter projetos prontos em breve.
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ILUSTRADO PET

Professores da
Unipar lançam livro
sobre os direitos
dos animais
Página A5

DROGAS

UMUARAMA

Adolescente
é apreendido
duas vezes em
cinco dias

Márcio Nunes
e Pozzobom
visitam obra no
bosque Xetá
O prefeito Celso Pozzobom, o
secretário de Estado, Márcio
Nunes, vereadores e prefeitos da
região fizeram ontem o plantio
de mudas de árvores nativas no
Bosque dos Xetá. Uma área da
mata está sendo reflorestada
após a recuperação da erosão
e a construção do canal de drenagem pluvial, que está em fase
de acabamento no local.
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Brasil atinge os
100 mil mortos
pela covid-19.
E agora?
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DARLAN E SANDRO ALEX

Governo confirma inclusão da duplicação
da PR-323 no pacote de concessões
Pérola – O prefeito de Pérola e presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Darlan Scalco,
se reuniu nesta semana com o secretário de Estado de
Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, e recebeu a
confirmação sobre a inclusão das obras de duplicação
da PR-323 no pacote de concessão do Governo Federal.
Para ele, essas obras possibilitarão o crescimento exponencial dos pequenos, médios e grandes empresários
e produtores, além de oferecer mais segurança a todos
que utilizam essa rodovia diariamente.
Sandro Alex lembrou que a rodovia PR-323 vai integrar o novo pacote de concessões de rodovias do Governo
do Estado em parceria com a União. A expectativa é que
o leilão possa ocorrer até o primeiro semestre de 2021,
com a concessão valendo a partir de novembro do mesmo
ano, quando vencem os atuais contratos.
Com isso, o Paraná passará de 2,5 mil quilômetros
de rodovias pedagiadas para 4,1 mil, dentro do novo
Anel de Integração. “Mas antes disso a PR-323 será
duplicada até o Rio Ivaí e vai ganhar terceiras faixas,
ampliando a capacidade de escoamento da produção”,
afirma o secretário.
O mais significativo pacote de concessões de rodovias do governo federal no Paraná terá o novo traçado
desenhado pelo Governo do Estado e pela União que
incorpora ao polígono original (2,5 mil quilômetros)
mais três rodovias estaduais - a PR-092 (Norte Pioneiro),
a PR-323 (Noroeste) e a PR-280 (Sudoeste) -, trechos
das BRs 163, 153 e 476 e contornos de Londrina, Ponta
Grossa e Cascavel, que somam 1,6 mil quilômetros.
DEMANDAS REPRESADAS
Para o governador Ratinho Junior a inclusão de rodovias estaduais no pacote de concessões atende demandas
represadas do setor produtivo e darão nova perspectiva
de segurança para os motoristas em trechos com muitos
acidentes.
“Não vamos repetir o que não deu certo no Paraná.
Estamos trabalhando em parceria o governo federal

Prefeito Darlan exibe o documento ao lado do secretário Sandro Alex

para ter os melhores e mais transparentes contratos,
com mais investimentos e redução de pelo menos 50%
nos preços”, afirmou Ratinho Junior. “Vamos transformar o Paraná numa potência logística e atrair novas
ainda mais empresas e empregos. Estamos diante de um
grande momento para o Estado. Vamos entregar menos
tarifas e mais obras, será o maior lote de concessões do
País. Vamos virar a página da história dos pedágios”,
arrematou.
Darlan Scalco fez questão de agradecer ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário, Sandro
Alex, “que estão empenhando todas as suas forças
para a execução deste projeto que também recebeu o
apoio incondicional dos deputados Delegado Fernando,
Márcio Nunes (Secretário de Estado), Jonas Guimarães,
Soldado Adriano José e o meu companheiro de trabalho,
Márcio Marcolino, presidente da Amerios e prefeito de
Brasilândia do Sul, representante de todos os prefeitos
da região”, disse o prefeito.

Entre a liberdade de expressão e a Fake News
•Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

Existe uma polêmica acerca da abertura de um
procedimento de investigação no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, conhecido como inquérito da Fake
News. Procedimento este extremamente polêmico em
razão do modo de sua instauração e condução, baseado
em normas do Regimento Interno daquele tribunal. Basicamente, o objetivo deste inquérito é combater notícias
falsas e violentas em face de membros do Supremo
Tribunal Federal, o que resultou, dentre outras medidas
judiciais, a exclusão de contas no twiter, facebook e
instagram.
Neste artigo não pretendemos comentar sobre o
inquérito em si, que já demandaria uma análise longa
e aprofundada, mas sim, sobre a proteção da liberdade
expressão neste cenário em que se busca combater a
Fake News.
Historicamente, visualizamos a liberdade de expressão como um fruto das conquistas liberais, registradao
na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de
1789, que marcou a queda do antigo regime e o início
de uma nova era. Dentre inúmeros direitos ali previstos,
destaca-se o art. 11, que define “a livre comunicação das
ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos
do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, escrever,
imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos
dessa liberdade nos termos previstos na lei”.
Como se pode notar, a liberdade de expressão é
o direito que permite as pessoas manifestarem suas
opiniões sem medo de represálias. Autoriza que as
informações sejam recebidas por diversos meios, de
forma independente e sem censura.
Ocorre que neste momento, é possível que muitas
pessoas estejam enfrentando sérios dilemas para formar
um entendimento sobre o assunto, tais como, se seria
possível impedir a manifestação de pensamentos em
busca do combate à Fake News ou até que ponto será
possível impedir certos comentários e manifestações.
Para responder estas indagações é necessário compreender que a liberdade de expressão é um direito de
grande magnitude, fruto de conquistas revolucionárias,
onde se colocava os direitos individuais como pressuposto do Estado de Direito.
Se por um lado é importante ter liberdade em se
manifestar sobre qualquer coisa, a qualquer momento;
por outro, devemos entender que não se consegue im-

plementar um pensar livre sem a oportunidade de ouvir
os outros, bem como sem a fluência de informações que
tenham caráter puramente sério e com credibilidade.
Assim, o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de
um grupo deve estar respaldado na veracidade de informações. O direito de se expressar não indica que não
haja imposição de limites éticos e morais, de forma que a
calúnia não é permitida, bem como atos de injúria, pois,
se assim não fosse, haveriam direitos que passariam a
ser ofendidos em troca das pessoas terem a liberdade
de falar o que bem entenderem.
A preservação da liberdade de expressão deve ser
assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo
a Internet. Contudo, existem casos em que a proliferação de notícias falsas pode comprometer a segurança
pública, integridade física e moral de pessoas, além de
gerar um perigo real à própria democracia. Imagine
uma pessoa que seja acusada indevidamente por ter
cometido um crime, certamente este indivíduo poderá
sofrer consequências sem ter a oportunidade de ser
defender judicial ou socialmente. Muitas vezes as redes
sociais podem se tornar um “tribunal” sem o direito ao
contrário e ampla defesa, através do qual, as pessoas
podem ter sua privacidade ou integridade violada, sem
que tenham praticado os atos que foram acusados.
Se por um lado a Constituição Federal garantiu a
liberdade de qualquer cidadão manifestar sua opinião
e pensamento; por outro, deve-se reconhecer legítimo
que os demais cidadãos sejam protegidos de situação
forjadas ou informações falsas. Em razão disso, não
seria uma medida correta admitir a aplicação irrestrita
da liberdade de expressão e, com base nela, autorizar
atos fascistas, discriminatórios e violentos.
A crítica, manifestação de pensamento e opiniões
são garantias constitucionais e devem ser preservadas
no Estado Democrático de Direito, mas acredita-se que
estes direitos devem ser exercidos na mesma proporção
da responsabilidade em se consultar se há veracidade
nas informações divulgadas/compartilhadas e, se as
mesmas, não tem um caráter violento e discriminatório.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
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Coronavírus: testagem em
massa, a saída que nunca foi
adotada no Brasil
São Paulo, (AE) Para mapear e isolar
os doentes, uma das
principais estratégias
é realizar testagem
em massa, promessa que nunca saiu
do papel, informa o
jornal O Estado de S.
Paulo. Quando a gente
fala em vigilância
em saúde, tem uma
tríade básica que é
rastrear, testar e isolar, afirma o médico
Claudio Maierovitch.
No momento em que
a transmissão está
acelerada, fica mais
difícil fazer isso, mas
não é impossível. O
ideal seria determinar
quarentena nos locais
de maior transmissão
para que haja uma
queda no número de
novos casos e fique
mais fácil monitorar
todas as infecções
novas.
Para que o rastreamento funcione, uma
alternativa indicada
é recorrer ainda mais
a unidades e equipes
de atenção primária
do SUS, rede capilarizada, próxima das
comunidades e capaz
de levar os cuidados

para áreas distantes
de grandes centros.
Na prática, a medida
poderia ajudar até a
prevenir que casos
graves aconteçam
em locais sem UTI ou
hospital.
De acordo com os
pesquisadores, faltou
uma ação coordenada
posterior ao início da
crise para conter o
avanço da pandemia.
Assim como foi feito
um esforço para a
abertura de novos
leitos e de hospitais
de campanha, deveríamos ter tido o mesmo
movimento no programa Saúde da Família,
pontua Maierovitch.
Monitoramento
O sanitarista
também defende
o monitoramento
precoce dos doentes
Alguns municípios
estão usando os hospitais de campanha
para internação mais
preventiva, de doentes que não estão
graves, mas que, por
apresentarem fatores
de risco, devem ser
monitorados mais de
perto para que uma
piora seja

País chega a 100 mil mortes
por covid; como evitar uma
tragédia ainda maior?
Brasília, (AE) Após menos de seis
meses, o Brasil atingirá hoje a marca de
100 mil mortos por
coronavírus, informa
a Agência Estado.
Se o País fizesse 1
minuto de silêncio
em homenagem a
cada vítima, teria de
passar 70 dias calado. É o equivalente a
caírem cinco aviões
A320 lotados todos
os dias, do primeiro
óbito, em março, até
hoje. Ou a capacidade de público de um
estádio e meio do
Morumbi.
Com novos casos
se alastrando pelo
interior, duas a cada
três cidades brasileiras já perderam
alguém para a covid-19. Para conter o
avanço da doença, é
preciso que as ações
tenham como base
um tripé, segundo
os especialistas, já
conhecido: identificação e monitoramento
precoce dos casos;
etiqueta respiratória
e cuidados pessoais;
isolamento social, ou
até lockdown, principalmente nos locais
com alta transmissão.
Enquanto não
houver vacina ou
remédio com eficácia
comprovada, os cientistas alertam que a
única saída é tentar
reduzir a propagação
do vírus. Coautor do
livro Viroses Emergentes no Brasil, o
médico infectologista
da Unicamp Rodrigo

Angerami demonstra
que, em tese, a lógica
é simples. Diminuindo
a taxa de transmissão, haverá menor
número de casos,
menor número de
casos potencialmente
graves e, consequentemente, menor
número absoluto de
novos óbitos.
Até o momento, o
País atingiu o patamar de 3 milhões de
casos confirmados.
Para minimizar o contágio, o pesquisador
cita a importância da
proteção individual,
como uso rotineiro de
máscara e a higienização constante das
mãos, além do distanciamento social.
É fundamental fortalecer as ações com
informações corretas,
afirma. As medidas
de prevenção servem
não apenas para proteção individual, mas
para interromper cadeias de transmissão
comunitária. Segundo
Angerami, o combate
à pandemia também
deve focar em baixar
a letalidade da doença. Esse índice varia
de acordo com o Estado, chegando a 4%
em São Paulo e 8% no
Rio. Para isso, é imprescindível que todo
paciente seja identificado e investigado
laboratorialmente de
modo precoce, seja
avaliado e monitorado clinicamente e, se
necessário, encaminhado para serviços
hospitalares.
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Secretário Márcio Nunes e Pozzobom iniciam
reﬂorestamento em área recuperada no bosque
Umuarama - O prefeito
Celso Pozzobom recebeu
o secretário de Estado
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo,
deputado estadual Márcio Nunes, vereadores e
prefeitos da região para
o plantio simbólico de
mudas de árvores nativas
no Bosque dos Xetá. Uma
área da mata está sendo
reflorestada após a recuperação de uma grande
erosão e a construção
do canal de drenagem
pluvial, em fase de acabamento. A obra favorece a
conservação do parque e
aumenta a capacidade de
escoamento da água das
chuvas, contribuindo para
eliminar alagamentos.
Boa parte das cerca
de mil mudas florestais
e de espécies frutíferas
doadas pelo viveiro do
Instituto Água e Terra
(IAT) ao município foram
plantadas nessa semana.
“O plantio segue critérios
de acordo com as características da reserva. A
área reflorestada terá
todo cuidado para assegurar o desenvolvimento
das mudas. Em breve a
paisagem degradada,
onde antes havia um
enorme buraco, estará
transformada”, disse o
diretor de Meio Ambiente
do município, Matheus

Autoridades fizeram o plantio de várias mudas de árvores no bosque Xetá

Michelan Batista.
Os servidores municipais plantaram mudas

de diferentes tamanhos
e espécies florestais,
como angico, peroba,

pau d’alho, ipê, gurucaia
e aroeira, entre outras,
e frutíferas como amora,

CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE
O secretário Márcio Nunes lembrou que o Paraná tem um grande
programa de implantação de parques
urbanos – com cerca de 45 projetos
em andamento, um deles no Parque
Primeiro de Maio, em Umuarama –
para estimular o turismo, esporte,
lazer e qualidade de vida, além de
preservar o solo e as fontes de água
com o combate a erosão.
“Esta obra mostra o cuidado que
o prefeito Celso tem com o meio
ambiente e o futuro da cidade e da
população. É um orgulho representar

Umuarama junto ao governo porque
aqui as coisas acontecem. Aqui se
trabalha com amor e dedicação e o
resultado está aí, com tantas obras
em andamento, preparando a cidade
para o futuro”, comentou. “Por isso
Umuarama se destaca em todos os
setores, sempre entre os primeiros
municípios do Estado em geração
de empregos, transparência, gestão pública, gestão na pandemia e
prestação de contas. A cidade é um
belo exemplo no Paraná”, completou
Márcio Nunes.

Estradas Borboleta e Coronel recebem
serviços de manutenção e readequação

jabuticaba, pitanga, ingá,
acerola e jambo. No trecho final do aterro será
plantado bambu. “Em
cerca de 10 dias a obra
civil estará finalizada e
o reflorestamento completa o serviço”, disse o
engenheiro da Secretaria
de Obras, André Luiz
Biancardine de França,
ao lado do diretor de
Obras, engenheiro Nélio
Guazzelli, e do engenheiro Andrei Felipe Gomes,
diretor de Projetos Técnicos.
Em nome dos demais
vereadores presentes –
Toninho Comparsi, Newton Soares e Júnior

Ceranto – o presidente
da Câmara, Noel do Pão,
lembrou que a construção
do canal aberto de drenagem teve o apoio dos
vereadores da base, que
aprovaram o financiamento do município junto
ao governo federal, por
meio do programa Finisa.
O prefeito Celso Pozzobom reconheceu o
apoio dos vereadores
da base – que têm ainda
Ronaldo Cardoso e Maria Ornelas –, agradeceu
a parceria do deputado e secretário Márcio
Nunes, que garantiu
conquistas para Umuarama em quase todas as
áreas, e disse que a obra
no bosque é estratégica
para um projeto futuro
de ampliação da drenagem pluvial na Zona 2 e
região central.
“Além de eliminar a erosão, estamos revitalizando
as pistas de caminhada,
implantando uma ciclofaixa, gradil entorno de toda
a mata para restringir o
acesso, urbanização e agora reflorestamento. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 2,1 milhões”,
informou, agradecendo
a doação das mudas ao
IAT, na presença do chefe
regional Felipe Furquim de
Oliveira.

Programa do Sesi apoia
indústrias para a retomada
segura das atividades
Por Sistema Fiep

e reforço de trechos mais
íngremes com resíduos de
construção civil.
“A conservação garante
boas condições de tráfego
aos usuários e maior resistência, suportando melhor
os períodos de chuva e
estiagem prolongada. Esse
trabalho é possível graças
à renovação da frota de máquinas do pátio rodoviário,
que o prefeito Celso Pozzobom possibilitou a partir
de 2017, com a aquisição
de motoniveladoras, pás
carregadeiras, tratores,
rolos de compactação e
caminhões”, explicou o
secretário.
A disponibilidade do
maquinário é fundamental
para as equipes conseguirem atender uma malha
viária tão extensa como a
de Umuarama, ainda mais
com a fragilidade característica do solo da região.
“Eu vejo que o serviço não
acaba. O município trabalha em duas, às vezes três
frentes ao mesmo tempo, e
quando o serviço termina
em uma estrada, o pessoal
já é enviado para outra.
Isso só é possível porque
temos maquinário disponível e uma boa equipe
de servidores”, apontou o

prefeito Celso Pozzobom.
CORONEL
Outra estrada que também está passando por
melhorias é a Coronel, na
divisa com o município de
Alto Paraíso, “inclusive
realizamos esse serviço
em parceria com a Prefeitura daquela cidade,
que destinou maquinário
para a frente de trabalho”, informou o secretário
Mauro Liutti. Segundo ele,
a equipe está nivelando e
compactando o cascalho,
abrindo as margens da estrada e construindo caixas
de contenção da água da
chuva, além de recuperar
as já existentes.
“Depois queremos aplicar uma camada de pedra
bem fina com terra, para
agregar ainda mais o cascalho ao solo e assegurar
mais resistência para o
leito da estrada, aumentando a durabilidade do trabalho”, disse o secretário. A
previsão é de que o serviço
ainda demande mais duas
semanas para ser concluído. Praticamente não há
bloqueio ao tráfego, mas
nesse período os moradores que trafegam pela via
devem aumentar a atenção.

da consultoria do Sesi. “Mesmo
com todos os cuidados com
higiene, sanitização e uso de
EPIs, tivemos dois colaboradores com Covid-19. Então, buscamos o Sesi para aprender
mais sobre boas práticas e regularização de acordo com as
instituições de saúde”, explica
Andresa Olivette, analista de
recursos humanos da indústria.
Linhas de atuação – Para um
resultado eficiente, o programa
do Sesi atua em seis linhas:
• Consultoria Digital: elaboração de Relatório de Diagnóstico e Boas Práticas para
a prevenção da Covid-19 e
orientação para a construção
de Plano de Contingência para
adequação às exigências legais
e ações preventivas.
• Exames Laboratoriais para
Covid-19: realização de testes
para a detecção de infecção
aguda causada pelo coronavírus, além de exames adicionais
de acompanhamento e auxílio
de diagnóstico.

• Assessoria de Saúde: boas
práticas de prevenção à Covid-19, além de disponibilização de manuais e cartazes
orientativos, máscaras descartáveis e álcool em gel para a
indústria.
• Assessoria de Segurança
no Trabalho: orientações em
relação à adequação dos ambientes laborais para a prevenção da Covid-19.
• Curso EaD: curso de 4 horas
de Higiene e Saúde para capacitação em prevenção e combate à Covid-19.
• Canal de Saúde: atendimento gratuito, durante horário
comercial, de segunda a sexta-feira, pelo e-mail centralde
informacoes@sistemafiep.
org.br e WhatsApp: (41) 996026727.
Para mais informações, acesse:
sesipr.org.br/testescovid19. Para
uma proposta personalizada,
basta entrar em contato pelo
e-mail comercial@sistemafiep.
org.br.

Mariana Fachini/Sistema Fiep

Umuarama - A manutenção das estradas de
leito natural (não pavimentadas) é um trabalho
constante para as equipes
da Secretaria Municipal
de Serviços Rodoviários.
Umuarama conta com mais
de 600 km de estradas
rurais que precisam estar
em boas condições para
garantir trafegabilidade,
permitindo o deslocamento
dos moradores, o transporte de mercadorias e o
escoamento da produção
agropecuária. Além de
reparos nos problemas que
surgem em decorrência da
utilização e dos fatores
climáticos, a secretaria tem
realizado melhorias que
aumentam a durabilidade
dos serviços de conservação.
Exemplo desse trabalho
é a revitalização completa realizada na Estrada
Borboleta, no distrito de
Vila Nova União, onde as
equipes da Prefeitura finalizaram melhorias nesta
sexta-feira, 7. O secretário
de Serviços Rodoviários,
Mauro Liutti, explica que os
cerca de 2,6 quilômetros da
estrada tiveram correções e
levantamento de leito, abertura de caixas, nivelamento

Com foco na manutenção da
atividade produtiva e na preservação da saúde e segurança
dos trabalhadores, o Sesi no
Paraná desenvolveu o “Programa Sesi de Prevenção e Orientação à Covid-19”, que faz desde o diagnóstico do ambiente
industrial até a capacitação
dos profissionais. O programa
contempla uma série de diagnósticos e assessoria para determinar as necessidades da
indústria e auxiliar na elaboração de Planos de Contingência
e relatórios.
“Fazemos um atendimento
personalizado para a retomada
ou continuidade das atividades
na empresa, de forma que a disseminação do vírus seja controlada sem que a produção seja
interrompida”, explica Rosangela Fricke, gerente executiva
de Segurança e Saúde para a
Indústria do Sistema Fiep.
A Plásticos Metalma, indústria
de embalagens e plásticos do
Paraná, contou com o apoio

Protocolos de prevenção, diagnósticos, consultorias e cursos fazem parte das soluções ofertadas pelo Sesi
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PROJETO ILUSTRADA FM

“MILÃO NA MÃO” só a ILUSTRADA FM dá!
É dinheiro vivo na mão da Vera Maria
Gomes, no primeiro sorteio da promoção MILÃO
NA MÃO, da rádio ILUSTRADA FM.
O sorteio aconteceu no dia 31/07, ao vivo,
durante o programa JUNTO E MISTURADO e foi
feito pelo gerente do DESTRO ACABAMENTOS,
Cezar Giona.
A Vera Maria Gomes é uma dona de casa
de 60 anos, moradora em Perobal, na Avenida
Jacarandá, 332, no Bairro Carolina.

A promoção MILÃO NA MÃO é por tempo
indeterminado, podendo ser encerrada a
qualquer momento, à critério da rádio
ILUSTRADA FM.

Em sua última compra na loja O
BOTICÁRIO do BIG, ela ganhou um cupom da
promoção MILÃO NA MÃO e ﬁcou surpresa
quando recebeu o telefonema da rádio
ILUSTRADA FM, avisando que ela era a
ganhadora dos R$ 1.000,00 em dinheiro.

A promoção acontece mensalmente e a
participação é através de cupons, disponíveis
nas lojas patrocinadoras da promoção.

Vale dizer que ela preencheu apenas 01
cupom. Sorte é pra quem tem, né?
A sortuda ouvinte recebeu o prêmio
diretamente das mãos da Fernanda Da Costa,
gerente da loja O BOTICÁRIO do BIG e da Cidinha
Melo, gerente comercial da rádio ILUSTRADA
FM, na tarde do dia 04/08.
A ILUSTRADA FM é a única rádio de
Umuarama, que dá MILÃO NA MÃO, em dinheiro
vivo, todos os meses.
Para participar, basta comprar nas lojas
participantes, preencher o cupom e aguardar o
sorteio que é realizado sempre no último dia útil de
cada mês.

Para ganhar cupom, o interessado deve fazer
uma compra de qualquer valor em uma das
lojas participantes da promoção.

Vera, recebendo o prêmio da promoção com
Fernanda da Costa de O BOTICÁRIO e
Cidinha Melo da rádio ILUSTRADA FM.

O SORTEIO

Os sorteios são transmitidos ao vivo pela
rádio ILUSTRADA FM, simultâneamente pela
página da emissora em
facebook.com/radioilustradafm.

Os sorteios da promoção acontecem sempre no
último dia útil de cada mês, dentro do
programa JUNTO E MISTURADO da rádio
ILUSTRADA FM, das 12:00 às 14:00 horas,
com transmissão ao vivo e simultaneamente,
pelo Facebook.

Caso não seja possível o contato com o
ganhador por erro no preenchimento do
cupom, ou pelo não atendimento no telefone
indicado, o mesmo terá 05 (cinco) dias para
se apresentar na rádio ILUSTRADA FM, sob
pena de perder o prêmio.

A cada mês, uma empresa participante da
promoção MILÃO NA MÃO é convidada para
participar do sorteio, o que demonstra ainda mais a
transparência do mesmo.

O prêmio é intransferível e será entregue
somente à pessoa identiﬁcada no cupom, na
mesma empresa onde o cupom foi preenchido,
em até 03 (três) dias úteis.

A promoção MILÃO NA MÃO é um projeto
exclusivo da rádio ILUSTRADA FM, com o
patrocínio das seguintes empresas:

Garanta já o seu cupom para o próximo
sorteio e boa sorte!

O prêmio da promoção é de R$ 1.000,00
(mil reais) em dinheiro.

Após o sorteio, a rádio ILUSTRADA FM
entrará em contato com o ganhador e o mesmo
será informado.

O próximo sorteio da promoção MILÃO NA
MÃO será no dia 31/08, durante o programa
JUNTO E MISTURADO, das 12:00 às 14:00
horas.

CHOPP UMUARAMA DELIVERY, DESTRO
ACABAMENTOS, DETALLY FUNELARIA E
PINTURA, FÓRMULA AUTO CENTER, O
BOTICÁRIO, ÓTICA SOL, POSTO VENEZA,
PAULINHO PNEUS, PARANÁ
HIDRÁULICOS, SOLUMEDI, X-PORT
NUTRIÇÃO SAUDÁVEL e VIA CAR
VEÍCULOS.

O cupom de participação deve ser preenchido
corretamente e depositado nas urnas
personalizadas, disponíveis em todas as lojas
participantes da promoção.

O nome das lojas patrocinadoras, bem como
todas as informações a respeito da promoção
MILÃO NA MÃO, é divulgado na
programação da rádio ILUSTRADA FM e
também nas suas redes sociais.

Momentos do sorteio durante o programa
JUNTO E MISTURADO, com os apresentadores
Adriano Shock e Rose Alves e o gerente do
DESTRO ACABAMENTOS, Cezar Giona.

Regras adicionais poderão ser acrescentadas a
este regulamento e/ou nas postagens da
promoção, de acordo com a necessidade da
rádio ILUSTRADA FM.
Dúvidas:comercial@ilustradafm.com.br

PET Ilustrado
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IFAMÍLIA MULTIESPÉCIE

Professores da Unipar lançam livro
sobre direitos dos animais de estimação
Com tema ainda pouco explorado na academia – “Família
multiespécie: animais de estimação e direito” –, a professora
doutora do mestrado em Direito
Processual e Cidadania e da
graduação em Medicina da Universidade Paranaense, Tereza
Rodrigues Vieira, agrega mais
um livro em seu currículo, que
já reúne dezesseis.
Desta vez ela se uniu ao professor Camilo Henrique Silva,
mestre em Direito pela Unipar
e doutorando em Educação na
PUC-RJ, para organizar a obra
coletiva, publicada pela Editora
Zakarewicz, de Brasília, com
395 páginas, 20 capítulos, dos
quais nove são de autoria da
pesquisadora da Unipar.
Para a professora, o livro
surge em um momento importante e visa preencher uma
lacuna, não somente no Direito,
mas em todas as áreas que se
preocupam com a qualidade de
vida. “Dia após dia aumenta o
número de animais de estimação
nos lares brasileiros e hoje se
têm mais cães e gatos do que
crianças”, afirma, citando dados
do IBGE, que em 2018 mensurou
139,3 milhões.
“Devemos reconhecer o valor
inestimável que o animal de
estimação tem para as pessoas,
mas devemos também salientar
que merecem proteção jurídica,
não porque serve ao homem, mas
por reconhecermos que tem valor
por si próprio. São considerados
membros da família, não são
coisas, pois temos um vínculo de
afeto muito forte com eles; tanto
que sua morte abala a família e
esta sofre, e muito, com a perda”,
atenta a pesquisadora, que é tutora de um maltês chamado Michel.

U

Publicado pela Editora Zakarewicz, de
Brasília, o livro conta com 395 páginas, 20
capítulos, dos quais nove são de autoria da
pesquisadora da Unipar

Professores Tereza e Gordilho em um
congresso em Zaragoza/Espanha [antes da
pandemia]: homenagem merecida ao promotor,
que é um dos maiores eﬆudiosos dos direitos
animais no Brasil

Professor Camilo Henrique Silva, meﬆre
em Direito pela Unipar: parceria rendeu uma
obra crucial para queﬆões contemporâneas
relacionadas a pets

GUARDA
DOS ANIMAIS
Tereza informa que hoje é
expressivo e frequente o número
de litígios no Poder Judiciário
em que casais brigam pela guarda compartilhada dos animais
de estimação, “pois são sencientes, ou seja, sentem dor, alegria,
prazer, medo, e contribuem
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Professora Tereza em momento de descontração, com seu mascote Michel

para a boa qualidade de vida do
homem, portanto temos o dever
de cuidar para que tenham uma
vida digna, uma vez que merecem igual consideração”.
E diz mais: “Corta-nos o
coração ver um animal doente
ou perambulando pelas ruas em
decorrência do abandono. São
seres frágeis, que necessitam
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tutela jurídica”. A obra reclama
também que nas escolas se
ensine mais sobre o respeito aos
animais. “Ninguém mais pode
‘atirar o pau no gato’, pois ele
é nosso amigo e merece o nosso
afeto como membro da família
multiespécie”, arremata.
O LIVRO
Os colaboradores na cons-
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trução do livro atuam em sete
estados brasileiros como professores universitários, promotores, juízes, advogados, médicos
veterinários e biólogos, além de
seis egressos em Direito Processual e Cidadania da Unipar.
Os temas abordados englobam
afeto, família, educação ambiental, princípios, adoção, guarda,
visitação, alimentos, divórcio,
abandono, crueldade, responsabilidade, dano moral, ética,
políticas públicas, zooterapia,
transporte, circulação, comercialização e processo.
RECONHECIDO
COM PESSOA
O livro “Família multiespécie: animais de estimação e
direito” é dedicado a um dos
maiores estudiosos dos direitos animais no Brasil, Heron
Gordilho, pós-doutor pela Pace
University (EUA), promotor
em Salvador/BA, professor
do mestrado e doutorado da
Universidade Federal da Bahia
e autor de diversas obras sobre
proteção animal.
Ele também assina o prefácio. “Esta obra coletiva,
organizada por Camilo Henrique Silva, juntamente com a
professora Tereza Rodrigues
Vieira, uma pioneira na defesa dos direitos humanos em
nossos tribunais, conta com
a contribuição de destacados
juristas brasileiros, os quais
analisam de forma brilhante
uma das questões mais atuais
do Direito Civil”, relata.
Segundo descreve, “os animais domésticos ainda são tratados na esfera judicial como
propriedade privada, o que
acaba por reforçar o conceito
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tradicional de direito cunhado nos séculos 18 e 19, que
protege apenas os interesses
humanos em detrimento dos
interesses dos animais. Muitos juristas ainda são céticos
quando se trata de reconhecer
que os animais são titulares de
direitos, e na ausência de um
suporte legislativo claro, os
tribunais muitas vezes evitam
tomar decisões avançadas”.
Em seu relato, Gordilho
salienta, também, que “muitos
estudos já provaram que os
grandes primatas, golfinhos,
elefantes e animais domésticos, como os cachorros, são
seres inteligentes, dotados de
consciência de si, requisitos
filosóficos para que sejam
reconhecidos como ‘pessoa’”.
Colaboradores
Além dos artigos escritos por
Tereza Vieira, Camilo Henrique
Silva e Gordilho, estão na obra
os de Vicente de Paula Ataíde
Júnior, Acácia Gardênia Santos
Lelis, Marcelo Santoro Pires de
Carvalho Almeida, Edna Raquel
Hogemann , Daniel Braga Lourenço, Luciano Rocha Santana,
Thiago Pires Oliveira, Adriano
Fernandes Ferreira, Patrícia
Fortes Attademo Ferreira, Victória Braga Brasil, Gilberto
Ferreira Marchetti Filho, Raíssa
Arantes Tobbin, Valéria Silva
Galdino Cardin, Liz Márcia de
Souza Cabral, Tagore Trajano
de Almeida Silva, Francisco
Romero Júnior, Amanda Malta
Coutinho, Jenifer Bacon e Assumpção, Antônio Luiz de Oliveira Alves, Claudia Krauskopf,
Alana Caroline Mossoi, Marcelo
Pereira da Costa e Fernanda
Guacira Araujo Campista.
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PROJETO ‘BRINCANDO & CIA’

Quando brincar a distância, pelo celular, é saudável
Acadêmicos de Pedagogia que atuam na Brinquedoteca da Unipar inovam, interagem e fazem a alegria de pais e filhos

Para alegrar a criançada nesse período
de isolamento social, a Brinquedoteca
da Universidade Paranaense, projeto
de extensão do curso de Pedagogia, já
iniciou sua programação de atividades
lúdicas virtuais. Pais e filhos com idade
de 3 a 10 anos estão participando e
correspondendo com euforia.
Durante o ‘Brincando & Cia’, os
acadêmicos do curso interagem com os
pequenos por meio de videochamada,
no whatzapp da mãe ou do pai.
São brincadeiras de regras simples,
que necessitam de material ou um
brinquedo que a criança costuma ter
em casa. O resto fica por conta da
criatividade de quem monitora.
Uma vez por semana, agendado
conforme a disponibilidade da criança
e do acadêmico, o encontro virtual
acontece e tem duração de 40 minutos.
“Percebemos que é um trabalho
desafiador! A princípio os alunos ficaram
apreensivos, pois lidar com o novo
realmente gera insegurança, mas as
primeiras experiências foram produtivas
e emocionantes, o que deixou todos
mais seguros e empolgados”, afirma
a coordenadora da Brinquedoteca,
professora Lucyelena Amaral.
Sobre a receptividade dos pais, diz
que está sendo positiva: “Eles deixam
recados no whatsapp ou ligam para
nos dizer que os filhos estão gostando
da iniciativa e até querem brincar
mais tempo. Mesmo na hora das
videoconferências, eles agradecem a
nossa participação; tudo isso nos motiva
a continuar com o projeto”.

“A princípio fiquei com um pouco de receio, já
que teria que usar os meios tecnológicos para
poder brincar com os pequenos e isso nunca
tinha feito antes. Mas agora vejo que, mesmo de
longe, é possível fazer a diferença na vida das
crianças; poder brincar e tirar um sorriso do rosto
delas é muito gratificante!”
Ana Paula Angeloto, acadêmica

“Embora eu prefira a brincadeira presencial,
estou gostando de atuar no projeto; está
sendo prazeroso e produtivo, pois tenho
uma boa relação com as crianças, que se
divertem muito o tempo todo”.
Hemylly Chrystie de Oliveira, acadêmica

Na sala de casa, acadêmica Hemylly
brinca com as crianças pela tela do celular

Para as crianças participarem, basta os
pais terem um celular smartphone e
preencherem o formulário eletrônico:
https://forms.gle/ncpmBHnfvXa1EKxZA
Ana Paula em
momento de
interação com
as crianças

Saiba mais – pelo e-mail
brinquedoteca-umu@unipar.br
ou pelo telefone (44) 3621-3830.
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Adolescente dono de ‘boca’
é apreendido 2 vezes em
5 dias no D. Pedro II
Um adolescente de apenas 15 anos foi flagrado
pela Polícia Militar traficando por duas vezes no
intervalo de apenas cinco
dias em Umuarama.
A última apreensão
ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (7), no Parque
D. Pedro II, quando os policiais encontraram com o
menor cocaína e crack já
embalados e prontos para
a venda da noite, além de
uma bolsa escondida na
mata onde estavam mais
drogas e apetrechos usados
para ‘preparar’ a porção.
PONTO DE TRÁFICO
Segundo a Polícia Militar, o adolescente comanda
um ponto de tráfico na casa
que divide com a avó, no

Parque D. Pedro II.
Na segunda-feira (3),
os militares abordaram o
garoto quando ele vendia
drogas para um usuário
no local e assumiu de imediato que a mercadoria
seria dele, bem como a
‘boca’ de fumo. Na casa a
PM encontrou R$ 1.777 em
dinheiro trocado, cocaína e
maconha.
NA MATA
Já na sexta-feira (7)
os policiais avistaram o
adolescente saindo da mata
e este ao ver a viatura
teria tentado fugir com
um pacote nas mãos. Foi
pedido reforço e realizado
um cerco no local e pouco
depois o adolescente foi
apreendido e flagrado com

67 pinos de cocaína e 36
pedras de crack. Com essa
quantidade de drogas ele
poderia levantar em algumas horas até 3.700.
FAREJADORES
Em buscas na mata realizada com o apoio de cães
farejadores, os policiais
encontraram uma mochila
escondida com mais cocaína, 800 pinos vazios, uma
balança de precisão, um
rolo de papel alumínio para
embalar as pedras de crack
e uma faca, apetrechos usados para embalar a droga
para a venda.
HISTÓRICO
Segundo a Polícia Militar apesar da pouca idade o
adolescente já tem um his-

tórico de atos infracionais
que vão além do tráfico de
entorpecentes. Entre eles
roubo, furto e tentativa de
homicídio. Já passou pelo
Centro de Socioeducação
(Cense) em mais de uma
ocasião.
A LEI
Segundo o disposto no
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) haverá o encaminhamento
do adolescente para uma
unidade de reabilitação
apenas em situações específicas e que entre outros
pontos analisa se o ato
infracional cometido foi
com violência ou grave
ameaça.
Na prática, dependendo
a quantidade de vezes em

A Polícia Militar encontrou drogas com o adolescente e
também apetrechos escondidos em mata (foto divulgação
Polícia Militar)

que o adolescente foi encaminhado até a delegacia, o
delegado de plantão pode
formalizar o flagrante em
ato infracional, fazer o
recolhimento do menor
e informar de imediato o
Ministério Público e o juiz

Polícia ‘espanta’ algazarra no Alto Caminhão tem problemas mecânicos e acaba
da Paraná durante a madrugada com carga de contrabando apreendida
Depois de reclamações
de som alto durante a madrugada deste sábado (8)
realizadas por moradores
de bairros vizinhos ao Alto
da Paraná, próximo a construção do shopping, mais
uma vez a Polícia Militar
foi até o local e dispersou
a galera.
A região é um dos pontos
de encontro de jovens para

consumir bebidas alcoólicas e ouvir músicas nas alturas e as reclamações são
constantes, principalmente
durante os fins de semana.
Encontrar no dia seguinte
garrafas vazias, quebradas
ou não, bitucas de cigarros
e rastros de ‘zerinho’ e freadas bruscas no asfalto são
comuns. Desta vez ninguém
foi detido.

Condutor sem CNH é flagrado
embriagado em Brasilândia
Um homem de 31 anos
foi preso em flagrante por
conduzir embriagado durante a noite desta sextafeira (7), em Brasilândia
do Sul, a 60 km de Umuarama, segundo a Polícia
Militar. De acordo com a
PM, o suspeito também
não tem Carteira Nacional
de Habilitação (CNH).
Segundo a PM, ao realizar o teste do etilômetro
o resultado foi de 0,68
miligramas por litro de
sangue, o dobro do tolerado pela legislação. Ele
foi encaminhado para a

delegacia da Polícia Civil
de Alto Piquiri.
De acordo com a PM,
era próximo às 23 horas quando populares informaram que um carro
estava transitando pela
avenida principal da cidade colocando em risco outros veículos e pedestres.
Durante a abordagem, os
policiais constataram que
o condutor apresentava
sinais de embriaguez. Ao
realizar o teste, foi constatada a infração. Ele foi
preso em flagrante por
conduzir embriagado.

Servidores da área da
segurança pública terão
atendimento psicossocial
O Governador Carlos
Massa Ratinho Junior
autorizou a contratação,
por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS),
de 85 profissionais para
atendimento psicossocial
de policiais e bombeiros
militares, policiais civis
e servidores da Polícia
Científica e do Departamento Penitenciário. O
documento foi publicado
em Diário Oficial nesta
sexta-feira (07/08).
De acordo com o chefe
da Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos (APEP),
da Secretaria da Segurança Pública, coronel João
Alfredo Zampieri, os 85
profissionais vão atuar
em um programa de atendimento psicossocial de
agentes e policiais ligados
à Secretaria.
“A atividade própria da
segurança pública gera

um alto nível de estresse,
inclusive, com a ocorrência de traumas de eventos
críticos. Por isso, precisamos ter um programa que
cuide da saúde mental dos
servidores”, afirmou.
Ele explicou, também,
que este plano está sendo
desenvolvido há alguns
meses e atenderá agentes
e policiais de todas as
instituições vinculadas
à Segurança Pública “O
ponto fundamental desse
programa é ter os profissionais que vão atuar
tanto na promoção da
saúde mental quanto na
prevenção e no tratamento
de casos”, disse o chefe da
APEP.
As informações a respeito de cargos, salários
e vagas, entre outros detalhes, serão publicadas
nas próximas semanas em
edital, no Diário Oficial do
Estado.

Um caminhão carregado com cigarros
contrabandeados foi
apreendido depois de
apresentar problemas
mecânicos na rua Raposo Tavares, em Pérola, a
50 km de Umuarama, no
fim da manhã de sextafeira (7). Um homem
foi detido e encaminhado juntamente com o
veículo e a carga para
a delegacia da Polícia

Federal em Guaíra.
Segundo a PM, por
volta das 11h30 os policiais passaram por um
caminhão Ford Cargo
815 que aparentava ter
problemas mecânicos e
com um segundo veículo
o puxando. Dois homens
tentavam consertar o
caminhão e isso chamou
a atenção da equipe.
Durante a abordagem
um homem de 24 anos

contou que o veículo
estava carregada com
pelo menos 200 caixas
de cigarros, mas negou
ser o motorista. Disse
que passava pelo local
quando uma terceira
pessoa pedir para ele
buscar óleo diesel. A
história não convenceu aos policiais que
detiveram o suspeito,
juntamente com a carga
e o veículo.

Os melhores do ano 2020 em
Umuarama conforme a VS Pesquisas
O instituto VS Pesquisas e Promoções Destaca os Melhores do Ano de 2020 em Umuarama.
Pesquisa realizada entre os dias 02 e 10 de Março de 2020.
Foram distribuídos 793 questionários no comércio e nos Principais bairros da cidade.
Confira os eleitos.
Destaques:
F. A Mix Concretos e Argamassas – PR 323 Pq. Indústrial 3 Fs: 3639-9009 e 3631-7844
Gráfica Criativa – Av. Tiradentes 3293 Fone: 3624-6858
TM Truck Center – Rod. PR 323 s/n Km 305 – Fones: 3639-3639 e 98454-4110
GR Paraná - Site de Notícias e Publicidades Fone: 98454-2073
Cidinha Melo – Gerente de Rádio FM – Ilustrada 102,3
Rádio Ilustrada FM 102,3 – Rádio FM Mais Ouvida Fone: 3623-1005
Clomi’s EPI’s – Equip. de Proteção Individual Av. Castelo Branco 3670 Fone: 3639-7360
Clínica Odontológica Belo Sorriso – R: Governador Ney Braga 4997 Fone: 3056-3181
Dr. José Mário da Silva Filho – Cirurgião Dentista
Franciane Eloise – Designer de Sobrancelhas – Atende Umuarama e Palotina F:99182-6311
Camila Mota Confeiteira Artesanal – Rua Guaíra 1250 Fone: 41-98498-4078
Giroto Fundações e Terraplanagem – Av, Anhanguera 2866 Zona V Fone: 3055-2520- 998098445 , 99951-7089 e 98437-6612
Marmitaria Tempero de Casa–Av. Rio Grande do Norte 4736 Praça Anchieta F:3624- 2344
Glaucia Souza – Cozinheira de Eventos – Fone: 98441-2787
Super Mário Lanches – Av. Brasil prox. Ao Hiper Planalto Fs: 99729-9896 e 99953-6284
Lava Car BMW – R. Ministro Oliveira Salazar 4460 Fones: 98433-0467 e 98428-8056
Carla Clemente – Marketing Digital – Fone: 99721-0036
Ilídio Coelho Sobrinho – Diretor de Jornal
Jornal Umuarama Ilustrado – Av. Tiradentes 2680 Jd. Tamoyo Fone: 3621-2500
VS Pesquisas e Promoções “ Sua Empresa em Primeiro Lugar”.

da Vara da Infância e Adolescência ou formalizado
um Boletim de Ocorrência
Circunstanciado (BOC),
com a liberação do adolescente e encaminhamento
do procedimento para o
MP e a Justiça.

CIDADE

Em uma
hora ladrões
roubam bar e
farmácia em
Umuarama
No intervalo de
apenas uma hora
ladrões assaltaram
uma farmácia e roubaram um celular de
um cliente que estava sentado em um
bar. As duas ações
ocorreram nesta
sexta-feira (7) entre
18h30 e 19h30 em
Umuarama. Apesar
das buscas realizadas pela Polícia Militar, os criminosos
não foram localizados.
Segundo a Polícia
Militar, por volta das
18h30 um homem de
43 anos contou que
estava sentado de
costas para a rua
mexendo no celular
em um bar na avenida Angelo Moreira
da Fonseca quando
um homem encostou
em sua cabeça uma
arma que aparentemente seria de plástico, arrancou seu
celular de sua mão
e saindo correndo.
A vítima ainda
levantou e foi até a
porta do estabelecimento onde viu o
criminoso subir na
garupa de uma moto
Honda Titan e fugir
com um comparsa
sentido a rua Marabá.
Pouco depois, às
19h20 outro roubo
ocorreu em uma
farmácia na avenida Paraná, onde a
vítima, uma mulher
de 28 anos foi rendida por um homem
que simulava estar
armado com uma
faca. Segundo relato da vítima para a
PM, o ladrão entrou
na farmácia usando máscara preta,
anunciou o assalto
e entrou dentro do
balcão, abrindo o
caixa e roubando
cerca de R$ 100 em
dinheiro. Na sequência o criminoso fugiu
e a PM foi acionada.
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Flamengo recebe Atlético com todos
os olhos voltados para estreia de Torrent
Rio, 08 (AE) - O esperado reencontro entre os
técnicos Jorge Jesus e
Jorge Sampaoli acabou
adiado. Mesmo assim, os
holofotes estarão ainda
mais focados na beira do
gramado durante o duelo
entre Flamengo e Atlético,
às 16h deste domingo, na
abertura do Campeonato
Brasileiro. A partida marcará a estreia do técnico
pela equipe carioca.
Anunciado oficialmente
no dia 31 de julho, o treinador espanhol desembarcou no Rio de Janeiro na
última segunda-feira e no
mesmo dia comandou o
primeiro treino no Ninho
do Urubu. Com visto de
trabalho e demais documentos regularizados

nesta sexta-feira, o ex-auxiliar de Pep Guardiola
está apto a comandar o
atual campeão brasileiro
já na primeira rodada da
competição.
Com pouco tempo de
trabalho, a tendência é que
Torrent repita a formação base da Era Jesus. Os
laterais Rafinha e Felipe
Luís estão recuperados de
problemas no tornozelo e na
panturrilha, respectivamente, e devem ir para o jogo.
Engana-se, porém,
quem acha que o novo
treinador terá apenas o
trabalho de manter o embalado trem flamenguista
nos trilhos. Nas primeiras
atividades com o elenco,
“Dome” - como pediu para
ser chamado - deixou claro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado Paraná
REPUBLICAR
Onde se lê: CARGO: ENFERMEIRA
Leia-se: TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDITAL Nº 056/2020
SÚMULA: Exclui a Candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 de que se trata o Edital nº
076/2019.
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, EXCLUI a candidata
abaixo relacionada da lista dos aprovados, referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n° 001/2019-Edital
076/2019 e Edital de Convocação nº. 053/2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 29/07/2020, por motivo do não comparecimento no prazo estipulado, conforme condições previstas no Edital n°076/2019.
CARGO: ENFERMEIRA
InscriçãoNOMECPFCLASSIFICAÇÃO
23CARLA BEATRIZ C. DOS SANTOS 116.183.739-6018°
Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 03 (três) dias do mês de agosto de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalREPUBLICAR
Onde se lê: CARGO: ENFERMEIRA
Leia-se: TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDITAL Nº 057/2020
SÚMULA: Exclui a Candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 de que se trata o Edital nº
076/2019.
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, EXCLUI a candidata
abaixo relacionada da lista dos aprovados, referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n° 001/2019-Edital
076/2019 e Edital de Convocação nº. 053/2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 29/07/2020, por motivo do não comparecimento no prazo estipulado, conforme condições previstas no Edital n°076/2019.
CARGO: ENFERMEIRA
InscriçãoNOMECPFCLASSIFICAÇÃO
22CLAUDINÉIA CARDOSO ADRIANO 036.055.499-7719°
Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 03 (três) dias do mês de agosto de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalEDITAL Nº 060/2020
SÚMULA: Exclui a Candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado n°001/2019 de que se trata o Edital nº
076/2019.
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, EXCLUI a candidata
abaixo relacionada da lista dos aprovados, referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n° 001/2019-Edital
076/2019 e Edital de Convocação nº. 058/2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 04/08/2020, abdica
por motivo estritamente particular da candidata, desistindo da nomeação.
CARGO: ENFERMEIRA
InscriçãoCANDIDATOCPFClassificação
10GRAZIELLI APARECIDA SOUZA065.178.559-635°
Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 07 (sete) dias do mês de agosto de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalEDITAL Nº 062/2020
SÚMULA: Exclui a Candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado n°001/2019 de que se trata o Edital nº
076/2019.
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, EXCLUI a candidata
abaixo relacionada da lista dos aprovados, referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n° 001/2019-Edital
076/2019 e Edital de Convocação nº. 059/2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 05/08/2020, por motivo do não comparecimento no prazo estipulado, conforme condições previstas no Edital n°076/2019.
CARGO: ENFERMEIRA
InscriçãoCANDIDATOCPFClassificação
11MÁRCIA DE SOUZA PAVAN033.920.419-206°
Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 07 (sete) dias do mês de agosto de 2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado Paraná
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020
Estabelece em regime especial as atividades escolares na forma de aulas não presenciais, em decorrência da Pandemia causada pelo
COVID-19.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto
Municipal Nº 46/2020, de 16 de março de 2020, que suspende as aulas presenciais por tempo indeterminado,
RESOLVE:
Art. 1º - Ofertar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, o regime especial
para a oferta de atividades na forma de aulas não presenciais, em conformidade com o disposto na Deliberação 01/2020 – CEE/PR e no
Decreto Municipal Nº 46/2020, de 16 de março de 2020, com início a partir do dia vinte e três de março de dois mil e vinte (23/03/2020).
Art. 2º - Para fins desta Instrução Normativa são consideradas atividades escolares não presenciais:
I.
As ofertadas pela Unidade Escolar, sob a responsabilidade do professor da turma de maneira remota e sem a presença do professor
e do aluno no mesmo espaço físico;
II.
Metodologias desenvolvidas por meio de recursos tecnológicos adotados pelo professor ou pela unidade escolar e utilizadas pelos
alunos com material ou equipamento particular;
III.
As incluídas no planejamento do professor e contempladas na proposta pedagógica curricular da unidade escolar;
IV.
As submetidas ao controle de frequência e participação do aluno;
V.
As que integrem o processo de avaliação do aluno.
Art. 3º - As unidades escolares assim consideradas como instituições de ensino da Rede Pública Municipal que ofertam a Educação Básica
– Ensino Fundamental Inicial; Educação Especial, Educação Infantil (Pré-escola - 4 e 5) e Educação Infantil (Creche-0 á 3), ofertarão atividades escolares na forma não presencial, em conformidade com a Deliberação 01/2020 CEE/PR o ensino remoto da Educação Infantil
visa o vínculo família e a escola. Até a data de publicação da Deliberação 02/2020 em 01/06/2020, que altera o artigo 2º a Deliberação
nº01/2020 – CEE/CP para permitir que o regime especial possa ser exercido pelas instituições de ensino que ofertam a Educação Infantil.
Parágrafo Único - Na Educação Infantil há a obrigatoriedade de os professores ofertarem atividades não presenciais aos alunos e estes não
terão a obrigatoriedade de realiza-las, conforme Lei Federal Nº 12.796/13, que estabelece que a frequência mínima de 60% nas aulas de
Educação Infantil (4 e 5 anos) e a não obrigatoriedade da frequência na Educação Infantil (0 á 3 anos).
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes como mantenedora da Rede Pública Municipal de Ensino, orientará as
ações, estratégias e cronogramas,cabendo a cada instituição de ensino elaborá-los de acordo com a realidade escolar, bem como criar plano
de ação, com aprovação do Conselho Escolar, sendo organizado da seguinte forma:
§ 1º. Seguir o horário das aulas para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano).
§ 2º. Seguir os horários para a Educação Infantil – Infantil 4 e 5 anos.
§ 3º. Seguir os horários para a Educação Infantil – Infantil 0 à 3 anos.
§ 4º. Seguir um cronograma para a preparação das atividades não presenciais, a jornada de trabalho serão cumpridas em home office,
com o planejamento de atividades pedagógicas que serão ministradas como atividades não presenciais na semana subsequente e na
interação com os alunos e seus responsáveis através das mídias disponíveis, podendo ser revisto pela Secretaria Municipal de Educação
, Cultura e Esportes.
§ 5º. As atividades não presenciais serão organizadas da seguinte forma:
I.
Material impresso (mini apostilas) com orientações para os pais para cada dia da semana, que devem indicar atividades de estímulo
às crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas infantis. Para auxiliar pais ou responsáveis que não têm fluência na
leitura, sugere-se que as escolas ofereçam aos cuidadores algum tipo de orientação concreta, como modelos de leitura em voz alta em
vídeo ou áudio, para engajar as crianças pequenas nas atividades e garantir a qualidade da leitura, como orientação no parecer 05/2020 do
conselho Nacional de Educação;
II.
Atividades impressas (mini apostilas) com atividades para cada dia da semana que envolvam os cinco campos de experiências para
os alunos do Infantil 4 e 5;
III.
Atividades impressas (mini apostilas) com atividades que envolvam todas as áreas do conhecimento para o Ensino Fundamental;
IV.
Uma (01) pessoa da família da criança/aluno poderá fazer a retirada das atividades mediante o cronograma pré-estabelecido e
divulgado pela Instituição de Ensino;
V.
Durante as entregas das atividades é recomendável a adoção dos procedimentos de segurança sanitária: uso de álcool em gel e
distanciamento físico, sendo obrigatório o uso de máscara;
VI.
Fica expressamente proibido a presença de crianças/alunos nas entregas das atividades;
VII.
O responsável pela criança/aluno deverá assinar um documento que comprove essa retirada, sendo o mesmo critério adotado no ato
da devolução das atividades para a correção, devolutiva e arquivamento.
§ 6º. Todas as atividades realizadas pelas crianças/alunos, em suas residências, deverão ser devidamente datadas e nominadas para posterior comprovação de frequência dos mesmos;
§ 7º. Os professores de Sala de Recursos, os Estagiários, os Secretários Escolares e as Agentes de Serviços deverão cumprir uma escala
de trabalho organizada pela Direção de cada instituição de ensino para auxiliar nas atividades realizadas na escola. O professor de Sala de
Recursos auxiliará os professores regentes na preparação das atividades não presenciais.
Art. 5º - Para efeito de validação como período letivo, quando da oferta de atividades não presenciais, a instituição de ensino deverá, no prazo de sessenta (60) dias após o término da suspensão das aulas presenciais, protocolar Plano de Ação mediante requerimento na respectiva
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, contendo:
I.
Ata de reunião do Conselho Escolar, aprovada a proposta;
II.
Descrição das atividades não presenciais abordando a metodologia utilizada com remissão à proposta pedagógica presencial autorizada;
III.
Descrição dos recursos metodológicos utilizados, incluindo citação de materiais e atividades, com anexos de algumas atividades
realizadas pelos alunos;
IV.
Demonstração do registro de controle de frequência ou participação dos alunos/crianças nas atividades realizadas;
V.
Data de início e término das atividades não presenciais.
Art. 6º - São atribuições da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
I.
Elaborar documentos normativos referentes à implementação das aulas não presenciais;
II.
Publicitar as normativas;
III.
Orientar as instituições de ensino quanto aos procedimentos referentes às aulas não presenciais;
IV.
Acompanhar amplamente o processo de implementação, garantindo que a carga horária a ser disponibilizada esteja em conformidade com a carga horária do ensino presencial conforme registro em diário;
V.
Dar suporte às escolas na mediação durante o processo de implementação das aulas não presenciais;
VI.
Assegurar o cumprimento do disposto na Deliberação nº 01/2020 do CEE/PR, com vista à garantia da oferta de educação com
qualidade e equidade.
Art. 7º - São atribuições da Direção e da Equipe Pedagógica da Instituição de Ensino:
I.
Dar publicidade ao processo de implementação das aulas não presenciais à comunidade escolar;
II.
Assegurar a garantia do cumprimento das determinações de mantenedora;
III.
Garantir o cumprimento do art. 6º e seus incisos da Deliberação nº 01/2020 do CEE/PR que consiste em protocolar na respectiva
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no prazo de sessenta (60) dias, contados a partir da cessação do regime especial,
Plano de Ação mediante requerimento da oferta de atividades não presenciais; ata de reunião do Conselho Escolar acerca da proposta,
contendo: descrição das atividades não presenciais abordando a metodologia utilizada, com remissão à proposta pedagógica presencial autorizada; descrição dos recursos metodológicos utilizados; demonstração do registro de controle de frequência e participação das crianças/
alunos nas atividades realizadas; data de início e de término das atividades não presenciais; anexos de algumas atividades realizadas pelas
crianças/alunos.
IV.
Viabilizar, quando necessário, acesso do docente aos recursos didáticos para o efetivo cumprimento desta Instrução Normativa,
observando as normas técnicas determinadas pela Secretaria Estadual da Saúde do Paraná, referente à pandemia COVID-19;
V.
As atividades serão entregues aos pais dos alunos conforme cronograma específico organizado pela instituição de ensino, recomendando-se escalas alternadas de turmas, visando reduzir a circulação de pessoas. É necessário que no ato da entrega das atividades
impressas coletem assinaturas que comprovem a retirada das mesmas;
VI.
os estabelecimentos de ensino deverão proibir a entrada de crianças e permitir a entrada de apenas uma (01) pessoa por família
conforme cronograma, de modo a evitar a aglomeração desnecessária de pessoas;
VII.
Acompanhar a efetiva participação da equipe pedagógica e dos professores na implementação da proposta desse regime especial;
VIII.
Contribuir com os professores, caso seja necessário, no enriquecimento pedagógico das aulas;
IX.
Nos casos em que seja identificado e comprovado que existem alunos sem acesso às mídias para a efetividade das atividades não
presenciais, a equipe pedagógica deverá investigar e buscar soluções para que o mesmo não tenha percas;
X.
As atividades impressas realizadas pelos alunos deverão ser recolhidas na semana posterior à entrega, ou seja, quando retirarem
as próximas atividades impressas;
XI.
As atividades realizadas pelos alunos deverão ser acondicionadas adequadamente (por turma e turno) e, posteriormente, corrigidas
cuidadosamente pelo professor.
Art. 8º - São atribuições dos professores:
I.
Seguir a proposta pedagógica curricular da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a BNCC e o Referencial Curricular do
Paraná;
II.
Respeitar a oferta diária das aulas, conforme horário;
III.
Planejar e preparar as atividades não presenciais que serão enviadas para os alunos;
IV.
Atentar-se quanto às atividades retiradas de livros, sites, blogs, mídias em geral, pois estas deverão ser devidamente referenciadas,
tomando cuidado para que as mesmas não sejam consideradas plágios;
V.
Utilizar o livro didático e livros de literatura;
VI.
Explorar leituras, escritas, interpretação de textos e cálculos diariamente;
VII.
Encaminhar explicação do conteúdo de forma acessível e criativa (redes sociais, live, entre outros);
VIII.
Criar um grupo de WhatsApp, de forma que os participantes possam interagir, adicionando todos os alunos e/ou pais que dispuserem
deste recurso para o envio das atividades não presenciais e interações. Será obrigatório que adicionem nesse grupo, também o contato
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a Diretora e a Pedagoga da Instituição de Ensino para que possam acompanhar todas as
atividades enviadas;
IX.
Repassar à Pedagoga o nome dos alunos que porventura não possuem acesso ao WhatsApp para que tome providência para que
os mesmos não tenham percas no seu aprendizado;
X.
Elaborar o Plano de Aula Semanal;
XI.
Registrar as atividades no LRCOM;
XII.
Controlar a entrega e recebimento das atividades não presenciais;
XIII.
Corrigir e arquivar as atividades realizadas pelos alunos;
XIV.
Avaliar o aluno, continuamente, de acordo com as atividades realizadas pelo mesmo;
XV.
Cumprimento de jornada em home office (planejamento, produção e encaminhamento das atividades e relatórios, comunicação com
os pais e alunos, correção de atividades, entre outros).
Art. 9º - Os professores das Classes Especiais e professores que têm alunos inclusos deverão preparar todas as atividades atendendo as
especificidades e particularidades de cada aluno de forma individualizada.
Art. 10 - A frequência do aluno será computada (registrada) mediante a realização e entrega das atividades não presenciais.
Art. 11 - A frequência dos professores será registrada em livro ponto.
Art. 12 - Os alunos serão avaliados através da realização das atividades propostas.
Art. 13 - O Conselho Escolar deverá acompanhar por intermédio de seus membros que estão ligados diretamente à Instituição de Ensino,
a implementação das aulas não presenciais, garantindo o cumprimento do previsto na Deliberação Nº 01/2020 – CEE/PR e na presente
Instrução Normativa.
Art.14 - A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Cafezal do Sul-PR, 05 de agosto de 2020.
CRISTIANE DE LIMA DO NASCIMENTO RAMOS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

O treinador catalão trabalhou durante duas décadas como
auxiliar de Guardiola

que traria novas ideias e
exigências para o clube.
Para evitar falhas de comunicação, inclusive, so-

licitou aulas particulares
de português para a nova
comissão técnica.
“No Flamengo, tem que

ganhar, ganhar e ganhar.
Porque o Flamengo é um
dos grandes clubes do
mundo”, arriscou Torrent,
em portunhol, na chegada
ao Brasil.
O treinador catalão
trabalhou durante duas
décadas como auxiliar de
Guardiola, primeiro no
Barcelona-ESP, depois no
Bayern de Munique-ALE
e, por fim, no Manchester
City-ING. Nas últimas duas
temporadas, esteve à frente do New York City-EUA.
Agora, terá a responsabilidade de substituir um
dos maiores técnicos da
história do Flamengo, no
comando do elenco mais
qualificado do futebol brasileiro e que merecidamente vem sendo considerado

Jogos de Hoje
Santos X Bragantino
Goiás X São Paulo
Flamengo X Atlético MG
Grêmio X Fluminense
como o maior favorito à
conquista da Série A.
“Ac h o q u e s ã o m e todologias diferentes e
pensamentos diferentes.
Inevitavelmente, vamos
sofrer mudanças e ter
novidades. Esperamos
ficar habituados. Tivemos
uma semana de muito
trabalho e vamos buscar
entender o que ele quer
para colocar em prática e
buscar os títulos. É o que
nos interessa”, avaliou o
volante Willian Arão.
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IDIA DOS PAIS

“Eu não queria ser pai de outra criança.
Ele é o ﬁlho perfeito”, diz Alessandro
U m u a r a m a – Te n t e
imaginar o quanto você se
doaria para uma pessoa,
sendo que para isso, seus
sonhos, projetos e objetivos
de vida fossem deixados
para segundo plano ou
simplesmente abortados,
porém tudo isso por amor.
Neste contexto, o Jornal
Umuarama Ilustrado conta
a história de Alessandro Piffer e Nicolas Minchiguerre
Piffer, pai e filho que unidos
estão superando barreiras
dolorosas da vida.
Nícolas hoje tem três
anos, mas neste pequeno período de vida a criança lutou
contra a morte várias vezes,
como um bravo guerreiro.
Conforme Alessandro, antes
do filho nascer, ele e sua
esposa tinham planos de
mudar para Europa e para
isso começaram o processo
de desligamento da empresa, onde ele trabalhava e os
trâmites burocráticos.
No dia em que Alessandro foi desligado do seu
trabalho, ele descobriu que
seria pai. “Foi um sentimento muito diferente, demorei
uma hora para entender o
que estava acontecendo.
Mas felizes da vida, decidimos manter os planos e fui
para Itália dar continuidade
na minha cidadania, para
depois levar minha esposa
e filho”, disse.
Vivendo menos de três
meses na Itália, o futuro
pai recebeu uma ligação
informando que seu filho
estava nascendo e até aí,
tudo estava bem. “Ele nasceu bem, estava tudo bem
com ele, nasceu com 44
centímetros e 2,450 quilos.
Mas, num segundo telefo-

nema me avisaram que ele
estava entubado na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
O desespero tomou conta
do meu corpo e quatro dias
depois eu já estava com o
Nícolas no Brasil e ele ainda
na UTI”, disse.
O que era felicidade virou incerteza e impotência
para a família Piffer. Nicolas
permaneceu várias semanas na UTI lutando com o
auxílio do respirador, tendo
apneias e sendo reanimado
pelos médicos. “Não temos
uma clareza de diagnóstico, pois nunca falaram ao
certo para gente. Quando
eu consegui tocar nele pela
primeira vez eu falei: ‘Papai
chegou. Fique tranquilo e
faça as coisas no seu tempo,
pois vamos sair dai e tudo
mundo está aqui esperando
por você”, disse Piffer.
Em meio a entubações
e luta para manter-se vivo,
Nícolas saiu da UTI e permaneceu até o quinto mês
sem grandes complicações
até começar a segunda
luta do bebê. “Percebemos
que o desenvolvimento era
mais lento em relação aos
outros bebês, mas estava
começando a sentar e se
desenvolvendo. Foi quando
vieram as convulsões e a
luta para saber o que nosso
filho tinha”, lembrou o entrevistado.
Alessandro e Laís Piffer iniciaram a saga para
tentar salvar o filho e a
busca de tratamento, mas
principalmente identificar o
que Nícolas tinha. “Quando
chegaram com o diagnóstico de Sindrome de West,
algo que já suspeitávamos,
como também a situação do

Alessandro e Nícolas não se desgrudam e o amor do pai pelo filho derrubou barreiras

cérebro de Nícolas, eu sumi.
Só lembro que eu e a Laís
começamos a chorar, não
sei se me despedi do médico,
como sai do prédio ou andei
na rua. Foi terrível”, ressaltou o pai.
Esperança
Depois de andar por alguns especialistas o casal
encontrou o médico Sérgio
Antoniuk em Curitiba e foi

quando a esperança surgiu.
“Minha esposa ligou para
Curitiba tentando agendar
uma consulta, mas só tinha para os próximos três
meses, Porém, a Síndrome
de West não dá esse tempo
para um bebê, mas conse-

guimos um encaixe para o
dia seguinte. Largamos tudo
aqui, emprestamos um carro e saímos correndo para
Curitiba e sempre foi assim,
deixamos tudo para dar o
melhor para o Nícolas, dentro das nossas limitações”

explicou Alessandro.
Já no consultório em
Curitiba, o casal teve uma
explicação melhor da síndrome como também orientações. De lá para cá a
luta dos pais e do pequeno
Nícolas continua.

Ser Pai
Alessandro Piffer conta que hoje,
dentro do quadro clínico, Nícolas
não tem mais a Síndrome de West,
mas as sequelas ficaram: paralisia
cerebral e um agravo grande na
parte motora da criança. “Eu não
queria ser pai de outra criança. Ele
é o filho perfeito, amo de paixão
aquele moleque. Todo dia que saio
para o serviço quero voltar logo
para ver ele. O Nícolas é um menino
ímpar”, exclamou.
“Ser pai do Nícolas é como ser
pai de outra criança, mas com maior
intensidade. Quando vamos para
um local me corta o coração ver as
crianças correndo e o Nícolas não
poder fazer o mesmo, pois ele não
corre, não senta sozinho. Tem vez
que ele vê as outras crianças e fala:
“pai quero ir lá”. Mas as crianças
não querem brincar com o Nícolas,
pois elas não foram ensinados a
brincar com uma criança com deficiência. Nossa sociedade é assim”,

desabafou.
Para Alessandro ser pai não é
para qualquer pessoa e quando
alguém for fazer algo, que faça de
coração, pois mesmo não sabendo
o caminho o resultado será certeiro.
“Fazer filho qualquer um faz, agora
ser pai não é para qualquer um.
Desde que comecei a entender como
funciona o mundo eu tive essa opção
de não ser um pai que abandonaria
a família. Sou responsável pela vida
do Nícolas e a partir do momento
que resolvi casar com minha esposa,
eu sou responsável pela vida dela
também. Tenho que dar o melhor de
mim para dar uma vida digna para
eles”, noticiou.
O jovem pai finalizou a entrevista
desejando um feliz Dia dos Pais para
todos. “E para as pessoas com alguma dificuldade, acreditem em você,
corram atrás do que acreditam, pois
existem pessoas que vão te ajudar
no caminho”, finalizou.

“Eu não queria ser pai de outra criança ele é o filho perfeito, amo de paixão aquele moleque”, disse Alessandro

Alessandro, Laís e Nicolas em momento de descontração

Alessandro e Laís Piffer ainda lutam em busca de tratamentos específicos para o filho
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Valorizada

Consta que Rafa Kalimann aumentou o valor para publicações no seu perfil no Instagram, no qual tem mais de
dezesseis milhões de seguidores. E tem mais, ela estreará
como atriz de novelas na Globo.

Preocupante

Nova série da
quarentena.

Em setembro, estreia na tela da Globo “Amor e Sorte”
que terá apenas quatro episódios, mas que promete
prender a atenção do telespectador. Cada episódio desta
série é uma poesia diferente sobre a quarentena, e cada
trama foi pensada especialmente para ser interpretada
por grandes nomes da dramaturgia que passam este
período juntos. Lázaro Ramos e Taís Araujo são os
personagens do episódio assinado por Alexandre Machado, autor de produções icônicas, como “Os Normais”
e “Shippados”, no primeiro trabalho após a partida de
seu grande amor e parceira de profissão, Fernanda
Young. Neste episódio, ele retrata um casal confinado
que, ao divergir sobre uma questão ideológica, chega
a uma grande discussão matrimonial turbinada pelos
nervos à flor da pele.

Café da manhã de aniversário

Antônia Morais foi surpreendida pelo namorado, o
também ator Paulo Dalagnoli, com quem passa a quarentena na casa da família em Goiás. Ele preparou um café
da manhã no quintal para comemorar o aniversário da
amada. E mais, Antônia também ganhou homenagem dos
pais, Glória Pires e Antônio Morais.

Sammy Lee, mulher do digital-influencer Pyong Lee,
contou no canal do marido do YouTube que não teve
uma recuperação completa do parto de seu filho Jake,
ocorrido há cinco meses. Ela disse que está com a bacia
fraturada, que fará novos exames clínicos e que ocorreram alguns erros durante o procedimento do parto,
que foi natural.

1) No filme “Garfield”,
qual desses atores
dublou em Português o
famoso gato?
a) Rodrigo Santoro
b) Marco Pigossi
c) Selton Mello
d) Antonio Calloni
2) A novela é “Da Cor
do Pecado”. Como se
chamava a personagem
vivida por Karina Bacchi?
a) Moa
b) Germana
c) Tina
d) Greta
3) Na minissérie “Um Só Coração”, qual dessas famosas viveu a personagem Ucha?
a) Leandra Leal
b) Júlia Feldens
c) Letícia Sabatella
d) Isadora Ribeiro
4) Em qual dessas produções globais, Daniela Escobar viveu a personagem Perpétua?
a) “Aquarela do Brasil”
b) “O Clone”
c) “A Casa das Sete Mulheres”
d) “Um Só Coração”

Serenidade

Ana Maria Braga tem contracenado com seus fãs
através das redes sociais. Dia desses a apresentadora
escreveu que a vida tem altos e baixos e também que
a vida tem pausas. Boa reflexão para o atual momento
em que estamos vivendo.

Mansão 2

Fausto Silva mora em um
apartamento em São Paulo. É um tríplex no bairro
Jardim Europa com 1400
metros quadrados e que é
avaliado em trinta e cinco
milhões de reais. Muito
confortável, tem piscina exclusiva, isolamento acústico
e vinte vagas na garagem.

Verdadeira

Através das redes sociais, Bruna Marquezine
compartilhou com seus fãs
que tem dificuldade em
manter-se na dieta equilibrada por causa da ansiedade. A atriz disse que sente
muita vontade de comer
doces, principalmente chocolate.

Mais um folhetim
global

A escritora Cláudia Souto está escrevendo mais
uma história para a Globo;
ela é a autora de “Pega
Pega”. O novo folhetim chamado “Cara e Coragem”
será ambientado no universo dos dublês e mostrado na
faixa das sete da noite.

Mansão 1

O cantor Dilsinho mora
numa cobertura duplex num
badalado condomínio, localizado no Rio de Janeiro.
Quem conhece garante que
o local é maravilhoso.

5) Como se chamava a personagem de Letícia Spiller
na novela “I Love Paraisópolis”?
a) Patrícia
b) Margarida
c) Soraya
d) Marizete
(Respoﬆas: 1-d / 2-c / 3-a / 4-c / 5-c)

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45,
na Globo

Anderson não entende a atitude de Tina, que
mantém sua decisão de se separar. Benê revela a
Samantha que Guto gostaria de cantar com ela,
e o menino se irrita com a amiga. Ellen cobra
que Nena ajude Anderson. Noboru conforta Tina.
Anderson afirma a Ellen que ama Tina. Mitsuko
comenta com Tina sobre Akira. Keyla se machuca,
e Tato a leva para a escola de bicicleta. K2 sente
ciúmes de Tato com Keyla. Lica e Ellen pedem para
conversar com Bóris e Dóris, respectivamente.

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo

Joaquim explica seu plano para Fred. Leopoldina pensa em fazer um evento para reafirmar as
alianças políticas de Dom Pedro. Cecília pede para
viajar com os piratas até o navio negreiro. Libério
e Luana trocam de navio. Hugo escreve uma carta
usando a assinatura de Licurgo e é surpreendido por
Elvira. Thomas fala para Sebastião que encontrou o
filho de Amália. Germana toma o lugar de Elvira na
peça. Domitila descobre sobre uma rebelião contra
Dom Pedro e pensa em como avisá-lo. Sebastião
e Thomas levam Hugo ao palácio e o apresentam
como o filho mais velho de Dom João. Joaquim leva
Amália ao palácio.

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo

Arthur convence Carolina a não revelar a aposta
para Eliza. Germano rasga os papéis do divórcio e
afirma a Zé Pedro que não aceita se separar de Lili.
Wesley se desespera ao descobrir que não poderá
mais andar. Carolina evita encontrar com Lorena e
Arthur. Germano avisa a Arthur para ter cuidado com
Eliza e não magoá-la. Eliza pergunta a Arthur por que
Carolina foi trabalhar na Excalibur.

CHIQUITITAS - 20h30, no SBT

No Café Boutique, Maria Cecília chama atenção
de Beto. O rapaz atrasa a entrega dos doces na nova
loja da rede que irá inaugurar. No parque, Mosca pede
para Paçoca deixá-los em paz. Os meninos começam a
discutir. De longe, Junior vê os três órfãos e pergunta
se está tudo bem. Paçoca vai embora. No Café Boutique, Clarita revela a Tobias que Eduarda lhe fez uma
proposta e conta o que a socialite pediu. A garota diz
que aceitou o serviço para ajudar o barista, pois teve
uma ideia. Clarita entrega o dinheiro para Tobias e
pede a ele que entregue para Maria Cecília. Os meninos revelam a Junior que fugiram da escola. O rapaz
chama a atenção de Mosca, Rafa e Binho e diz que na
rua eles não podem ficar.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo

Teodora é obrigada a andar com os seguranças
contratados por Griselda. Griselda lembra do beijo em Guaracy. Celina garante que Beatriz ficará
com Vitória. Esther pede à caseira de Itaipava que
não conte a ninguém sobre sua presença. Paulo
recebe os croquis da próxima coleção enviados
por Esther. Crô sugere que Baltazar faça um vídeo
para divulgar o CD de Solange. Glória procura
Guaracy. Beto Junior publica a história de Esther,
e todos ficam alarmados. Danielle se apavora com
a quantidade de repórteres em seu consultório.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no
SBT

Fiorina e Nina discutem. No ensaio da banda, os
C1R convidam Safira e Rebeca para cantarem uma
canção com eles. Omar tenta roubar doces, mas foge
e André, que era contra, acaba sendo pego. Mateus
e Téo ajudam Nico a se arrumar para o encontro
romântico.

Aplique sua capacidade sem descuido
e negligência, para que as coisas melhorem em seu lar e em seu trabalho.
Lembre-se que você é capaz. Use
sua força mental para as coisas boas.

Superando seu mau humor, você evitará queﬆões, que poderiam terminar
em sérios atritos. Evite, pois, eﬆes
atritos, por que muitas serão suas
chances de sucesso neﬆe dia.

Se o sucesso não for completo, terá
um dia favorável para levar a bom
termo seus objetivos. Trabalhe honestamente para ser recompensado com
muitas bênçãos. Acredite e seja feliz!

Analise o que precisa ser mudado
em você, e mude já. Não podemos
esconder de nós para sempre a verdade sobre nós mesmos. Pense nisso
e não leve os problemas tão a sério!

Alguma coisa diferente poderá acontecer no período. Fase propícia para
progredir através do trabalho e enriquecer de uma hora para outra. Aja
sempre num sentido de honeﬆidade.

Vida tranquila e feliz ao lado dos familiares e da pessoa amada você terá
hoje. O trabalho lhe trará satisfação e
os negócios tendem a render bons lucros. Favorável para poupar dinheiro.

Às vezes um conselho pode valer
ouro. Por isso analise o conselho
que alguém poderá lhe dar. Dão-se
conselhos com mais boa vontade, do
que geralmente se aceitam.

Eﬆeja alerta para o que vier. Bom
fluxo ao amor e ao casamento. Faça
de suas derrotas os degraus para
suas vitórias. Afinal você nasceu para
vencer! Não desanime jamais.

Vitor Hugo já dizia que a suprema
felicidade da vida é a certeza de
que somos amados. Por isso ame e
deixe amar-se. Só assim você será
muito feliz, tendo uma vida mais light
e prazerosa.

Tenha a cabeça no lugar procurando
a mais fácil solução para seus problemas, não conturbando tudo como
é de seu coﬆume. Você tem que agir
com mais calma e menos precipitação.

O momento eﬆá contribuindo para
uma ampliação de seus poderes
intelectuais e de sua capacidade de
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

Terá ótimas chances de colocar tudo
em ordem. Período excelente para
conseguir a casa própria, se ainda
não a tiver. Se já tem, poderá começar uma reforma e adequar tudo de
seu jeitinho.

Cidade
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IMELHORIAS

Reforma e ampliação permitirão abrir
novas vagas no CMEI Maria Montessori
O Centro Municipal
de Educação Infantil
(CMEI) Maria Montessori, localizada no Parque
Vitória Régia, é uma das
unidades educacionais
de Umuarama que vem
recebendo investimentos
para melhorar as condições de infraestrutura e
ampliar a oferta de vagas para uma das faixas
de maior demanda no
setor. A Prefeitura está
investindo R$ 442.885,24
na construção de duas
salas de aula, com solário e fraldário para as
crianças menores. Além
da ampliação, a unidade
também receberá pintura
e uma reforma geral.
Conforme contrato,
a empresa responsável
pelo serviço executa
obras de ampliação com
área de 266,11 m². Os
recursos fazem parte do
Programa de Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento (Finisa),
uma parceria entre o
município e o governo federal, por meio da Caixa

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 950.000,00

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

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

Residência
vendas

R$ 850.000,00

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

Residência
vendas

R$ 450.000,00

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

Residência
vendas

R$ 380.000,00

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

Residência
vendas

Além da ampliação, a unidade também receberá pintura e uma reforma geral

Econômica Federal – que
criou a linha para facilitar e ampliar a concessão
de crédito para obras de
saneamento ambiental,
transporte, logística e

Residência
vendas

R$ 270.000,00

Residência
vendas

R$ 240.000,00

Resid. em alv. na Rua
Santa Cruz das Palmeiras,
nº 3851, Jd. Cima, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, área de
serviços, garagem para 02 carros.
Corretor Sandro.
Resid. em alv. nº 233, no
Cond. Pq. das Grevilhas,
c/ aprox. 339,60m² de área total e
aprox.. 106m² de área de const.,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.

Residência
vendas

R$ 180.000,00

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

Residência
vendas

R$ 175.000,00

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

R$ 700.000,00

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

R$ 380.000,00

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

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

sobrados:
vendas

R$ 420.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 1.300.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

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

infraestrutura.
A adesão de Umuarama ao Finisa teve o
apoio dos vereadores da
base na Câmara, Toninho Comparsi, Júnior

Ceranto, Newton Soares,
Ronaldo Cardoso, Maria
Ornelas e do presidente
Noel do Pão. “Com esses
recursos conseguimos
realizar uma série de

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

apartamentos:

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 1.300.000,00

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M.
da Fonseca (quase em frente
ao CISA) Lote J/K-1 - 1.228m², sendo
frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.
Terreno na Rua Abraão
Viotto Jardim Vila Romana,
(Próx ao Supermercado Cidade Canção
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 280.000,00

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

Residência:
R$ 1.100,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria, lote nº

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

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

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

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

apartamentos:
R$ 1.280,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

obras importantes e a
Educação tem sido o setor
prioritário. Utilizando
também recursos próprios, estamos com obras
em praticamente todas as

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

R$ 450,00

Comercial:

R$ 7.000,00

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

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

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

Comercial:
LOCaÇÕes

R$ 1.200,00

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes Localizado na rua

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

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

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

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 650,00

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

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

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

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

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

Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 12.000,00

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

R$ 9.000,00

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

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 7.000,00

Com. c/ 8 salas
na Av. Flórida, esq. c/ a
Rua Min. O. Salazar, ponto com. para
clínica ou escritório. Corretor Caetano.
+ Seguro
Comercial localizada
na Av. Maringá, 5404,
esq. com R. José Honório Ramos Zona II, com aproximadamente 490,00
de terreno e 350,00 m² de construção.
*Estacionamento com 5 vagas para
carro, e 3 vagas para moto.

LOCaÇÕes Terreno

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

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

Comercial:
LOCaÇÕes

Comercial:
LOCaÇÕes -

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

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

Dr.
Rui Ferraz de Carvalho,
4140 - Zona I - Ed. Liberty - apto 203
- R$ 1280,00 + condomínio, sendo:
01 Suíte, 01 quarto, sala, sacada,
cozinha com armários, exaustor;
bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com
playground, academia e sauna. +
Cond.
Solar das Palmeiras
II - Apto 802, área total de
126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m²,
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área
de serviços, sendo todos os quartos, sala
e corredor em piso laminado, e BWC, coz.
e área de serviços em piso cerâmico; 02
vagas de garagem

R$ 13.000,00

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

unidades – desde pintura,
reformas e ampliações,
até a construção de novas
unidades. São cerca de
R$ 15 milhões em investimentos”, destacou o
prefeito Celso Pozzobom.
A secretária municipal de Educação, Mauriza de Lima Menegasso,
informa que pelo menos
12 novas salas de aula
devem ser incorporadas
ao sistema no próximo
ano letivo. “Além da ampliação do CMEI Maria
Montessori, temos obras
em andamento na Escola
Dr. Ângelo Moreira da
Fonseca, que favorecerão a educação infantil,
e também nos CMEIs
Madre Paulina (Parque
Danielle) e Graciliano
Ramos (Conjunto Ouro
Branco), em fase adiantada de construção”, disse a secretária.
Com as novas salas, a
Secretaria de Educação
espera atender a pelo
menos 20% da demanda
reprimida com mais vagas para crianças de 0 a
3 anos.

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

Comercial:

R$ 2.000,00
LOCaÇÕes Sala Comercial - Ed. Ravel

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

R$ 1.700,00
LOCaÇÕes Sala Comercial – Gazebo,

localizado na Rua Dese
mbargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo
um bwc e uma pia. Corretor Caetano. +
IPTU + Seguro
Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

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

ASTRA
ADVANTAGE
09/09

Flex, completo, branco,
motor 140 CV. R$
22.000,00. 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.

OMEGA CD
2007/2008

Completo, automatico,
australiano, preto.
R$35.000,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.

S10 4X4
2004/2005

Cabine dupla, cinza,
diesel, 5 pneus novos.
R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

S10
ADVANTAGE

VECTRA GT
HATCH 10/11
Prata, câmbio 140
C.V, completo. R$
28.000,00. Interessados
tratar pelo telefones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
FIAT FIAT

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

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

PALIO
WEEKEND
ADVENTURE
12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

UNO MILLE
1.0

Flex, cabine dupla,
preta, completa R$
32.000,00 Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

2000, cinza, 4 portas,
vidro e trava elétrica .
R$ 9.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

SPIN LTZ 1.8
14/14

UNO MILLE
ECONOMIC
1.0

Branca, automático,
07 lugares, completa.
R$ 55.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

2008/2008, prata. R$
14.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

FORDFORD

ECOSPORT
FREESTYLE

1.6
B r a n c a ,
completa,2013/2014.
R$ 45.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

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

OUTRAS MARCAS

COROLLA
XEI 2.0 11/11

FIESTA
HATCH
2003/2004

Branco, câmbio borboleta,
R$ 42.000,00 Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

Prata. R$ 15.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

COROLLA
XEI 2019

FOCUS
HATCH S.E
1.6

2007/2008, ﬂex, prata,

COBALT 1.4 LTZ
13/14 - PRATA
COMPLETO R$ 37.900,00

Branco, completo, 40.000
km. R$ 89.000,00.
Fone: (44) 3622-3292/
99976-0563.

FRONTIER SL
2.5 TURBO
2014, bordo, cabine
dupla, automático,
completo, R$ 83.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

PEUGEOT 1.4
206

Preto,2008/2008, ﬂex,
teto solar, completo,
R$ 14.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

RENAULT
LOGAN 1.0
17/18

Branco, completo. R$
34.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.

ONIX 1.4 LTZ
16/16 - PRETO
COMPLETO R$ 43.900,00
Equinox lt TURBO
18/18 branco
completo, aut,
couro

R$ 109.900,00

Equinox premier TURBO
18/19 branco completo,
aut, couro, ts

R$ 137.900,00

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

AMAROK
15/15

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!

Cab simples, branca,
4x4, 70.000km, diesel.
R$ 72.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563

AMAROK
HIGHLINE
13/13

Automatica, cinza, 4x4,
multi midia. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FOX TREND
1.0 09/10

Preto, completo, 120.000
km. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

GOL 1.0
2003/04

Prata, 4 portas,R$
12.500,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.

GOL 1.0
2004/05
Branco, 4 portas,
original à alcool. R$
12.000,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.

GOL 1.6
99/2000

Verde, 4 portas, completo.
R$ 14.500,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.

GOLF 1.6
2004/2004

Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

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

COMUNICADO
DE
EXTRAVIO
N. Ferreira dos Santos
& Ferreira Santos
LTDA,
CNPJ:
00.175.389/0001-06.
Comunica para os
devidos ﬁns o extravio
do seu ALVARÁ DE
LICENÇA. Com esta
publicação torna-se
sem efeito legal e
comercial.
APARTAMEN
APARTAMENTOS
TOS

ALUGA-SE
APARTAMENTO

Ed. San Francesco.
Sendo: 2 quartos, 1

suíte, banheiro social,
sala, cozinha, área
de serviço, garagem
e sacada. Temos
também
salas
comerciais para
locação. Particular.
Fone: (44) 98407-0200.
LOTES
RURAIS
LOTES

RURAIS

VENDE-SE
SITIO

Vendo sítio com 10,25
hectares – ótima
localização situado
na rodovia entre o
Município de Iporã e
Cafezal do Sul. Possui
cercas. Perfeito para
plantio de grãos.Tratar
celular: 44.9.98351936
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UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Agosto de 2020
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PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, zona I, Umuarama-PR

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

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.

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

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

Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

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

JARDIM SAN PIEtRO
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.
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Cidade

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

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

RESIDÊNCIAS

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

JARDIM YOShII
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
projeto de acordo com a sua necessidade, podendo ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

editoria@iluﬆrado.com.br

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO R. PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO,
4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+ Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte, 02 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód.
1084 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

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

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
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SOBRADOS

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

APARTAMENTOS

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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

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

KITNET

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 9 e 10 de Agosto de 2020

ILançamento

Ford inicia a pré-venda do charmoso
Territory, novo SUV da montadora
A Ford iniciou hoje a prévenda do Territory, SUV médio que chega para ampliar
a sua linha e elevar o padrão
no segmento. Aguardado
desde a estreia no Salão do
Automóvel de 2018, o modelo
foi finalmente revelado para
a imprensa em uma apresentação online, com todos
os detalhes de configuração,
versões e preço.
Como principais credenciais, o Territory chega para
ser a nova referência da
categoria em espaço interno
e conforto, tecnologias de
assistência ao motorista
e conectividade, trazendo
recursos exclusivos.
O Territory chega como
modelo 2021 em duas versões, SEL e Titanium, ambas com motor 1.5 Turbo
EcoBoost GTDI a gasolina,
de 150 cv, e transmissão
automática CVT com trocas
manuais de oito marchas
simuladas, especialmente
calibrados para as preferências e condições do mercado
brasileiro.
O novo SUV é líder em
espaço interno e conforto
para os passageiros, principalmente no banco traseiro,
e oferece um conjunto único
de equipamentos. Além da
câmera 360° de visão panorâmica, bancos dianteiros
com resfriamento e aquecimento, carregamento sem
fio para celular, conexão
sem fio para Apple CarPlay
e luz ambiente configurável
em sete cores, também é o
único entre os principais
competidores a contar com
um modem embarcado para
comunicação remota com o
veículo.

Design imponente
O Territory tem uma presença imponente e marcante

com elementos do novo DNA
de design de SUVs da Ford,
como a característica grade
dianteira trapezoidal. O capô
alto, o entre-eixos longo e a
traseira curta desenham um
perfil dinâmico e esportivo.
Os faróis, luzes diurnas e
lanternas traseiras de LED
criam uma assinatura de luz
distinta e tecnológica.
Apliques na parte inferior
dos para-choques e uma faixa escura contornando toda
a base da carroceria realçam
a sua robustez e esportividade. As caixas de rodas projetadas para fora aumentam
a sensação de proteção e o
nome Territory na traseira,
em letras cromadas, realça
a sua personalidade.

Condições
especiais
de lançamento
O Ford Territory SEL,
equipado também com chave
para acesso inteligente e
botão de partida Ford Power,
câmera e sensor de ré, piloto
automático e computador de
bordo, chega com preço de
R$165.900. O Territory Titanium, com itens adicionais
de aparência e tecnologia,
custa R$187.900.
Como oferta especial de
pré-venda, que vai de 7 a 31
de agosto, a Ford oferece aos
250 primeiros compradores
do Territory Titanium um pacote de vantagens que inclui
as três primeiras revisões
grátis e um ano de seguro
pago pela Ford, além da
entrega do veículo em casa
com o serviço de desinfecção
Ford Clean. O valor para a
efetivação da reserva é de
R$5.000.
O SUV chega também
com planos e taxas especiais
de financiamento e seguro.
Ele pode ser adquirido em

O Ford Territory tem três anos de garantia e manutenção econômica, incluindo os custos de revisão, peças e seguro

48 meses, com 90 dias de carência para o primeiro pagamento e parcelas reduzidas
até fevereiro de 2022. Ou em
18 meses, com carência de
30 dias e taxa reduzida de
0,69%. Em ambos os casos,
a entrada é de 50%.

GARANTIA
O Ford Territory tem três
anos de garantia e manutenção econômica, incluindo os
custos de revisão, peças e
seguro. As três primeiras
revisões somam R$1.382 e
sua cesta de peças tem o
menor custo nos itens de manutenção não programada.
O seguro, como promoção
de lançamento sai por 1,9%
do preço do veículo e também é o mais acessível da
categoria.

O novo SUV é líder em espaço interno e conforto para os
passageiros, principalmente no banco traseiro

