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ACIDENTES CONSTANTES

As curvas que deixam mais violenta
a estrada entre Umuarama e Xambrê

Moradores das margens da rodovia entre Umuarama e Xambrê, principalmente entre o Km 10 e a curva dos Françolin, dizem que é comum acordar
de madrugada com o barulho de acidentes ou alguém pedindo ajuda. São acidentes leves e graves, a maioria nas duas curvas mais perigosas da
rodovia, onde o excesso de velocidade pode terminar em tragédia. O DER diz que vai reforçar a sinalização nos trechos. Página A6
PET ILUSTRADO
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Pena para
quem maltratar
animais será
aumentada

Projeto social
reescreve a vida
de bairro de
Umuarama

Página A5

Marlon Rancer
e Salvador
vão disputar a
Prefeitura

A história do Dom Pedro II começa
ser reescrita. O recomeço parte de
uma ação dos próprios moradores
do bairro, com a criação do Instituto
por Amor (IPA), coordenado por
Junior Turci (foto), que nasceu para
ser o braço social da comunidade
levando cultura, esporte e apoio
para os mais carentes.
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MARIA HELENA

Pozzobom e Pimentel são
candidatos à reeleição
CUIDADO COM O RISCO DE INCÊNDIO NESTE CALOR

- O Paraná enfrenta uma das piores secas
dos últimos anos e mesmo com as chuvas de agosto o tempo continua seco, aumentando as possibilidades de
incêndios em áreas urbanas e rurais. Desde janeiro, o Corpo de Bombeiros de Umuarama já atendeu a 31 ocorrências de fogo em residências e, por isso, alerta aos umuaramenses das necessidades de prevenção. Página A3
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O prefeito Celso Pozzobom (PSC) e o vice Hermes Pimentel
(Democracia Cristã) foram confirmados candidatos à reeleição na convenção dos seus partidos realizada neste sábado
no Hotel Caiuá em Umuarama. A coligação foi denominada
“Umuarama Segue no Rumo Certo”. Página A2
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EM UMUARAMA

Convenção do PSC confirma Pozzobom e
Pimentel como candidatos a prefeito e vice

Umuarama – Em convenção municipal realizada neste sábado, o Partido
Social Cristão (PSC) confirmou o nome
do empresário, pecuarista e agricultor
Celso Pozzobom como candidato à reeleição no cargo de prefeito de Umuarama,
tendo como vice o atual vice-prefeito,
empresário Hermes Pimentel da Silva.
O encontro aconteceu no salão social do
Hotel Caiuá, com participação limitada,
controle de presença e seguindo todas as
normas recomendadas pelas autoridades
de saúde para prevenção ao contágio do
coronavírus.
Diversas autoridades prestigiaram a
convenção, como o ex-deputado federal
e advogado Osmar Serraglio, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Fernando
Scanavaca, o pastor Perci Fontoura,
presidente estadual das Assembleias
de Deus e vice-presidente nacional, o
ex-vice prefeito e advogado José Pento
Neto, presidentes de vários partidos que
apoiam a candidatura de Celso Pozzobom
e Hermes Pimentel e os pré-candidatos a
vereadores e vereadoras.
O governador Ratinho Júnior e outras
lideranças manifestaram apoio à chapa.
Ratinho destacou a evolução que testemunhou em Umuarama nos últimos anos.
Pozzobom agradeceu as presenças,
limitadas por conta da pandemia, e também a todos que acompanharam a convenção pelas redes sociais. “É muito bom
ver reunidos aqui tantos ex-prefeitos,
ex-vices, vereadores, pessoas que muito
contribuíram para nossa cidade e que
acreditam no nosso trabalho à frente da
Prefeitura. Hoje temos mais experiência
e quatro anos de realizações e avanços
para ser avaliados. Mas queremos fazer
muito mais, aproveitar o apoio dos deputados, do governador, dos secretários
de Estado, para que com muito trabalho,
dedicação e humildade tornemos Umuarama ainda melhor”, afirmou.
O vice-prefeito Hermes Pimentel lembrou que ele e Celso Pozzobom já foram
vereadores, tiveram a oportunidade de
trabalhar como prefeito e vice e decidiram manter a parceria na campanha deste ano, colocando os nomes à disposição
da população.
O apoio à chapa foi reforçado pelos
presidentes de partido entre eles Gilberto
Francisco Cunha (PTB), Marcelo Adriano
(Cidadania), Marciel Rodrigues (PSB),
Júnior Ceranto (PSD), Paulo César da
Silva (Prós), o vereador Toninho Comparsi de Mello (MDB) e Amós Westphal
(PSC). Estiveram presentes, ainda, os
vereadores Newton Soares, Ronaldo
Cardoso e Júnior Ceranto e o presidente
da Câmara, Noel do Pão.

•Prefeito Pozzobom, e vice Pimentel candidatos à reeleição

•Apoiadores, candidatos a vereador com Pozzobom e
Pimentel no Hotel Caiuá

AO RECEBER GOLPES DE
INDIFERENÇA E PRECONCEITO
PRODUZA UMA PÉROLA
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Joaquim Maria Machado de
Assis (1839 - 1908), nascido no
Estado do Rio de Janeiro, de
origem pobre, foi um escritor
brasileiro, considerado por
muitos críticos, estudiosos,
escritores e leitores um dos
maiores nomes senão o maior
nome da literatura brasileira.
Para alguns literatos estrangeiros é tido como o maior escritor
negro de todos os tempos. Escreveu em praticamente todos
os gêneros literários, sendo
poeta, romancista, cronista,
dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição
da escravatura e a mudança
política no país quando a República substituiu o Império. É
dele a frase: “Eu gosto de olhos
que sorriem, de gestos que
se desculpam, de toques que
sabem conversar e de silêncios
que se declaram”.
Para Rojas, o homem contemporâneo vive desprovido de
valores (verdade, liberdade, razão, humanidade, etc). Por esta
razão, é preconceituoso e trata
com indiferença todos que lhe
contrariam. Por conseguinte,
aqueles que não buscam nem
amam a verdade costumam
chamar de sua verdade o que
possuem ou o lugar onde estão.
Vão tateando e jogando com as
palavras, ajustando-as ao que
mais lhe convêm. Isso porque
perderam seu próprio espírito
de luta, com o que tudo é permitido e adequado desde que seja
aprazível. Usam e abusam das
pessoas como se fossem objetos
descartáveis.
A metáfora da ostra e da pérola retrata bem essa forma de
vida do homem contemporâneo.
Qual seja: “Uma ostra que não
foi ferida não produz pérolas...”
As pérolas são feridas curadas. Pérolas são produtos da
dor; resultados da entrada
de uma substância estranha
ou indesejável no interior da
ostra, como um parasita ou um
grão de areia. Na parte interna
da concha é encontrada uma
substância lustrosa chamada
Nácar. Quando um grão de
areia a penetra, as células do
Nácar começam a trabalhar e
cobrem o grão de areia com
camadas e mais camadas, para
proteger o corpo indefeso da
ostra. Como resultado, uma
linda pérola vai se formando.
Uma ostra que não foi ferida,
de algum modo, não produz
pérolas, pois a pérola é uma
ferida cicatrizada.

Você já se sentiu ferido(a)
pelas palavras rudes de alguém? Já foi acusado de ter
dito coisas que não disse?
Suas ideias já foram rejeitadas,
ou mal interpretadas? Você
já sofreu os duros golpes do
preconceito? Já recebeu o troco
da indiferença? Então, produza
uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de
Amor. Infelizmente, são poucas
as pessoas que se interessam
em melhorar-se, curar-se. A
maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando
as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto,
não permitindo que cicatrizem.
Recebem e transmitem maus
tratos e indiferença, sem parar
para refletir nas consequências
nefastas dos seus atos. Assim,
na prática, o que vemos são
muitas “Ostras Vazias”, não
porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam
perdoar, compreender e transformar a dor em Amor.
Lamentavelmente, no homem contemporâneo há prazer
sem alegria, porque se esvaziou
a autêntica alegria de seu projeto, ele ficou oco, sem consistência. Resolveu entregar-se
à moda. Não há espaço para
lealdades permanentes, pois
tudo é negociável. Em vez de
combater o cinismo e a agressividade mediante convicções
firmes, joga-se nos braços do
hedonismo, do consumismo, da
permissividade e do relativismo.
Agindo assim, mostra-se um
tipo humano frágil, precário,
alheio aos valores, ou seja, ao
que verdadeiramente tem valor.
Machado de Assis nos ensina: “Sim, eu me faço de forte,
mas já chorei no meu quarto,
em silêncio, a porta fechada,
travesseiro no rosto, chorei
por dentro, sofri. Mas sabe o
que tudo isso resultou; nada,
é preciso aprender a crescer,
viver, ser ‘gente grande’ e enfrentar os próprios problemas”.
Portanto, antes de sair por ai
ferindo pessoas e, também,
sendo ferido, lembre-se: um
sorriso, um olhar, um gesto, na
maioria das vezes fala mais que
mil palavras!
Luís Irajá Nogueira de Sá
Júnior
A d v o g a d o n o Pa r a n á
- Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Marlon e Juraci formam chapa para
Salvador é candidato a prefeito e tem
disputar a Prefeitura de Maria Helena Kauane como vice em Maria Helena

•Marlon Rancer, candidato a prefeito e Juraci candidato a vice

Maria Helena – Em
convenção realizada
sexta-feira à noite no
Clube do Gema, em
Maria Helena, foi confirmada a chapa com
o candidato a prefeito
Marlon Rancer (PSD)
e a vice o empresário
Juraci Françoso (PDT).
Eles formam a coligação “Maria Helena Para

Todos” com a participação do PSD, PDT, PL e
Progressitas.
Várias lideranças se
fizeram presentes incluindo Flávia Azevedo
representando o deputado federal Sargento
Faur e deputado estadual Soldado Adriano
José. E os presidentes
dos partidos PP (An-

•Candidato a prefeito Salvador Francisco e candidata a vice Kauane com o prefeito atual Dr. Elias

derson Marconi), PL
Gislaine Grigoleto, PDT
Joel Araujo e do PSD
o vice-prefeito atual e
candidato a prefeito
Marlon Rancer, além
dos candidatos a vereador e outros partidários.
Outros apoiadores
que não puderam estar presentes enviaram
mensagens.

-Maria Helena - O
vereador Salvador
Francisco, do Patriota,
teve o seu nome confirmado como candidato
a prefeito de Maria
Helena, na eleição de
novembro próximo,
tendo como candidata
à vice-prefeita, a também vereadora Géssica
Kauane Zampronio, do

PSC. A confirmação
ocorreu na convenção
realizada sexta-feira.
A Coligação foi denominada de “Maria Helena
no Caminho Certo”.
O evento contou
com as presenças do
ex-deputado estadual
Nelson Garcia, do empresário Nilton Bonin
e também do prefeito

atual Dr. Elias Bezerra
de Araujo que manifestou apoio à chapa.
Salvador e Kauane
destacaram que agora, oficializando as
candidaturas, é hora
de levar as propostas ao conhecimento
da comunidade numa
campanha limpa e de
respeito a todos.
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Corpo de Bombeiros alerta para prevenção
contra incêndios em residências

Desde janeiro, o Corpo de Bombeiros de Umuarama já atendeu a
31 ocorrências de fogo em residências

Umuarama - O Paraná
enfrenta uma das piores
secas dos últimos anos
e mesmo com as chuvas
de agosto o tempo continua seco, aumentando as
possibilidades de incêndios em áreas urbanas e
rurais. Desde janeiro, o
Corpo de Bombeiros de
Umuarama já atendeu a
31 ocorrências de fogo
em residências e por isso
alerta aos umuaramenses
das necessidades de prevenção.
Segundo o sargento do
Corpo de Bombeiros de
Umuarama, Richardson

Rodrigues, existem casos
específicos em relação
aos incêndios ocorridos
em Umuarama, porém
a orientação básica na
área urbana é não fazer
ligações elétricas clandestinas, deixar de usar
de extensões e benjamins.
Como também, ficar atento ao uso do fogão e velas
dentro de casa, que podem iniciar o fogo. “Se as
instalações são antigas é
sempre bom pedir para
um eletricista fazer uma
revisão. Outra opção em
relação a eletricidade é
usar os filtros de linha não

os bejamins”, disse.
Ainda segundo o entrevistado, um dos principais motivos para iniciar
incêndio em residência
envolve a sobrecarga da
rede elétrica. “Temos muitos eletroeletrônicos e
eletrodomésticos ligados
a rede de energia e se o
uso não for adequado é
possível que ocorra uma
sobrecarga no sistema
elétrico onde inicia o fogo.
Em caso de pessoas que
fazem orações usando
velas é importante ficar
atentas, além da atenção
na cozinha, na hora de ma-

nusear o fogão”, explicou.
Setembro ainda não registrou chuvas em Umuarama e em determinadas
horas do dia a umidade
do ar na cidade chega a
30%. O tempo seco junto a
maior incidência de vento
transforma o ambiente
propício para a propagação do fogo, desta forma,
colocar fogo em lixo e
terrenos vazios é outra
situação perigosa. “Não
colocar fogo em lixo e nem
em terrenos vazios. Caso o
fogo atinja uma propriedade de madeira, nesta época do ano, as chamas vão
tomar conta da residência
de forma muito rápida e
dificilmente o Corpo de
bombeiros vai conseguir
conter o incêndio, devido
a rapidez da combustão”,
Alertou o sargento.

Área rural
A união e a organização
dos vizinhos na área rural
podem ser uma ajuda fundamental, caso ocorra
um princípio de incêndio.
“Propriedade rural a dica
é organizar uma brigada
entre os vizinhos, uma
equipe de combate rápido,
com um trator para casos
específicos no intuito de
fazer um aceiro, cisternas
prontas, bombas costais
prontas, como também,
foices e inchadas. Pois
dependendo do local e do

PREVISÃO
Conforme o Simepar, existe previsão de chuva somente para o dia 18 de setembro, quando
as temperaturas apresentam leve redução. Para
hoje há poucas mudanças no tempo, os ventos
continuam predominando do quadrante norte
e transportando um ar bem quente para todas
as regiões do estado. Será mais um dia sem
chuva, mantendo a condição de baixo volume
nos reservatórios do estado.

acesso até o bombeiro chegar o fogo já se alastrou e
nestes casos acabar com
o foco do incêndio logo no
começo é fundamental”,
ressaltou.
MANTENHA A CALMA
Em uma situação de
emergência dentro da
residência é importante

manter a calma e sair do
local o quanto antes. Em
seguida ligue para o Corpo
de Bombeiros no telefone
193. Se o cidadão não tiver
treinamento adequado, o
ideal é não tentar combater o incêndio, pois o
risco de acidentes é muito
grande e pode até causar
um aumento no fogo.

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros de Umuarama,
Richardson Rodrigues, existem casos específicos em relação
aos incêndios ocorridos em Umuarama

Homem transtornado quebra UPA após
Produção estabiliza, mas
morte da avó em Francisco Alves
News.
A confusão teria começado após o homem ser informado que a avó teria morrido
durante o atendimento de
causas naturais. Inconformado o homem começou a
ficar agressivo e culpar os
funcionários da UPA pelo
óbito da idosa.
Na sequencia o neto passou a jogar os objetos do
local ao chão e pegou uma
escada para maca e a arremessou em uma das portas,
que ficou danificada.

Segundo a Polícia Militar,
os servidores públicos contaram que na fuga o homem
teria deixado cair uma faca
de cozinha com 11 centímetros de lâmina que estava em
um dos bolsos de sua calça.
Apesar do incidente o
atendimento ao público
foi mantido normalmente
após o incidente. Segundo
o diretor da UPA , Tiago
Alves, apenas uma porta de
madeira ficou danificada. O
valor do prejuízo ainda está
sendo avaliado.

Regional de Saúde faz bloqueio vacinal
contra raiva silvestre em Pérola
Pérola - Depois da confirmação da morte de um
cachorro por raiva silvestre
(transmitida por morcego)
no município de Pérola, a
Secretaria de Estado da Saúde
enviou emergencialmente para
a 12ª Regional de Umuarama
doses da vacina antirrábica
canina para bloqueio vacinal
na área em que ocorreu o foco
da doença.
O trabalho de bloqueio
vacinal animal é feito com o
direcionamento e supervisão
da coordenação do Programa
Estadual de Controle da Raiva
em conjunto com as Regionais
de Saúde e os municípios.
Quando ocorre a confirmação diagnóstica da raiva
em cães e gatos, esse bloqueio
vacinal deve ocorrer em um
tempo oportuno de até 72
horas para evitar a possível
transmissão do vírus para
outros animais.
“O Paraná está há 15 anos
sem registro de casos da raiva canina. Diante a situação
epidemiológica do Estado, as
normas internacionais não
indicam campanha de vacinação contra raiva, mas sim o
bloqueio vacinal na área afetada o mais rápido possível”,
disse o secretário da Saúde,
Beto Preto. “Após a confirmação laboratorial no município
de Pérola, esta medida foi
prontamente tomada de forma
rápida e ágil pela Secretaria”,

acrescentou.
Além de definir o raio da
localidade que teve o animal
positivado com a doença e fazer o bloqueio vacinal, o trabalho da vigilância também é de
orientação para a população.
“Faremos o bloqueio vacinal
em um raio de 5 km da origem
onde o animal estava, nessa
região todos os cães e gatos
serão vacinados e é muito
importante que os tutores de
animais domésticos mantenham a vacinação contra a
raiva em dia”, alerta a coordenadora do Programa Estadual
de Controle da Raiva, Tatiane
Cristina Brites Dombroski.

uma unidade de saúde para
avaliação do caso,” destacou
a coordenadora.
Ainda segundo ela, o Paraná tem estoques suficientes
de soros e vacinas para o tratamento quando necessário.
“Se o tratamento for realizado em tempo hábil e seguindo o protocolo de atendimento
é possível que a pessoa que
teve contato com o vírus não
desenvolva a doença. Por isso,
todos os profissionais devem
estar atentos ao histórico do
paciente e também observar
o comportamento do animal
que provocou o incidente”,
acrescentou.

TRANSMISSÃO
A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus
que afeta o sistema nervoso. A
transmissão da raiva ocorre
através da saliva de um mamífero infectado, sobretudo através da mordedura de animais.
A maioria dos acidentes
antirrábicos acontece pela
mordedura de cães, gatos ou
contato com morcegos. Nesses
casos, a pessoa deve ser encaminhada imediatamente a uma
unidade de saúde para avaliação do caso e, se necessário,
iniciar o tratamento profilático.
“É importante destacar
que qualquer acidente com
morcegos ou animais domésticos, como gatos e cachorros,
exige a procura imediata de

DADOS
Em média ocorrem cerca
de 45 mil notificações anuais
de atendimento antirrábico no
Paraná. De 2017 a 2020, dados
do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan)
mostram que foram feitos
149.983 atendimentos, destes,
89% em decorrência de agressões por cães, 8% por gatos,
3% por outros animais como
macacos, quati, boi, cavalo e
porco, e 1% por morcegos. A
maioria destes atendimentos
aconteceu na 2° Regional de
Saúde, de Curitiba e Região
Metropolitana, com o total de
31% dos atendimentos.
Em 2020, já foram registrados mais de 17 mil atendimentos em todo o Paraná.

indústria do Paraná mantém
confiança em recuperação
Por Sistema Fiep

Depois de dois meses de
crescimento, a produção industrial do Paraná ficou praticamente estável em julho, registrando leve queda de 0,3%
em relação a junho, como
mostraram os indicadores da
pesquisa mensal do IBGE divulgada nesta semana. Para
a Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep), o resultado é
um sinal de alerta, mas o setor segue confiando na recuperação. Para isso, a entidade
aponta que ainda são necessárias medidas que auxiliem
as empresas e estimulem a
retomada da atividade econômica do país.
“A indústria do Paraná é diversificada e, no geral, tem conseguido dar boas respostas diante dos desafios trazidos por
essa crise inesperada”, afirma
o presidente da Fiep, Carlos
Valter Martins Pedro. “Porém,
para alguns setores essa reação depende de um maior

reaquecimento da economia,
com a retomada da confiança
dos consumidores, o que ainda não ocorreu plenamente”,
acrescenta.
Apesar de a produção industrial não ter seguido a tendência de aumento que vinha
apresentando, outros indicadores apontam que a indústria
do Paraná pode voltar a crescer
nos próximos meses. Também
em julho, o setor foi o que mais
gerou empregos no estado,
com 6.560 novos postos de trabalho. Já em agosto, o Índice
de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) chegou ao mesmo patamar em que estava antes do início da pandemia, em
março. Somando 61,4 pontos,
o índice ficou quase 13 pontos
acima do resultado de julho e
dois pontos acima do valor de
agosto de 2019. Resultados acima de 50 pontos demonstram
otimismo.
“O industrial paranaense já

avalia o cenário atual e futuro
de forma mais positiva”, afirma
Carlos Valter. “Porém, como o
mercado ainda não está totalmente recuperado, medidas que auxiliem as empresas
a atravessar esse momento,
como o acesso ao crédito, e
que estimulem a retomada do
consumo continuam sendo
fundamentais”, completa.
O presidente da Fiep reforça,
ainda, a necessidade de governo e Congresso Nacional avançarem na agenda de reformas
que, em longo prazo, melhorem o ambiente de negócios
e tornem mais favoráveis as
condições para se produzir no
país. “Principalmente a Reforma Tributária é essencial para
reduzir os elevados custos de
produção que temos hoje e
permitir que a indústria seja
mais competitiva, o que certamente se reverterá em mais
empregos, renda e desenvolvimento para o país”, diz.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Um homem ficou transtornado após ser informado
sobre a morte de sua avó de
87 anos e começou a quebrar portas e a ameaçar os
funcionários da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
de Francisco Alves, a 60 km
de Umuarama.
O fato ocorreu por volta
das 17h45 desta sexta-feira (11) e a Polícia Militar
precisou ser acionada, mas
quando a equipe chegou o
agressor já havia fugido. As
informações são do site Viola

Industrial paranaense avalia o cenário de forma positiva, mas aguarda retomada mais intensa da
economia
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ICOMUNIDADE

Projeto social nasce para reescrever a história
do bairro Dom Pedro II em Umuarama
Umuarama – Conhecido por ser um dos
locais mais violentos
de Umuarama, a história do Dom Pedro II
começa ser reescrita.
O recomeço parte de
uma ação dos próprios
moradores do bairro,
com a criação do Instituto por Amor (IPA),
que nasceu para ser o
braço social da comunidade levando cultura, esporte e apoio
para os mais carentes.
Júnior Turci, o coordenador do IPA, mora
no bairro há 30 anos
e sentiu na pele os
tempos de violência
do Dom Pedro II, como
também, as necessidades da comunidade.
Por conhecer os moradores e saber de suas
dificuldades e potencial, ele visualizou que
a própria comunidade
poderia reescrever sua
história e transformar
o bairro em um local de
felicidade e harmonia.
“A Ong (organização
não governamental) foi
criada há 10 meses,
mas estamos atuando
a alguns anos. O IPA
nasceu da necessidade
de um projeto social
para levar esperança

de um futuro para a
comunidade do Dom
Pedro II. Queremos
proporcionar uma
expectativa de vida
melhor para as crianças e sonhamos que
as pessoas tenham
vontade de morar no
nosso bairro. Para isso
vamos reescrever nossa história trazendo
felicidade e harmonia
para nossa comunidade”, disse Júnior Turci.
O IPA

O Instituto por Amor
conta hoje com atuação de 22 pessoas, que
juntas atuam forte na
área do esporte e lazer, tendo como palco o lago Tucuruvi,
onde foi montada uma
academia ao ar livre,
além da instalação de
campos para prática
de esporte e organização de campeonatos.
Devido a pandemia do
coronavírus as movimentações esportivas
tiveram que ser restritas. Porém, o coordenador Júnior Turci
ressaltou que o instituto também está organizando suas atividadeS
culturais e de quali-

O Inﬆituto por Amor conta hoje com atuação de 22 pessoas, que juntas atuam forte na área do esporte e lazer, tendo como
palco o lago Tucuruvi

ficação profissional.
“Estamos organizando projetos musicais, pintura, festivais entre outras
ações. Mas para tudo
isso precisamos de
apoio tanto financeiro como profissional”, ressaltou Turci.
Dentro do apoio a
comunidade mais carente, o IPA distribuiu
50 cestas básicas no

último mês. “Tudo arrecadado na comunidade e revertido para
a comunidade. Parece pouco, mas para
quem não tem quase
nada, é muito. Assim
vamos continuando
construindo nosso futuro e mudando o Dom
Pedro II, proporcionando o espirito de
solidariedade”, exclamou o coordenador.

Dentro do apoio a comunidade mais carente, o IPA diﬆribuiu
50 ceﬆas básicas no último mês

ICOMO AJUDAR?
Como todo projeto social sem apoio financeiro dos governos, o IPA precisa de ajuda
financeira, física e profissional. Na parte
financeira o instituto com o projeto Carnezinho
Voluntário, onde a pessoa pode contribuir com
R$ 10,00 por mês, valor que será revertido
em ações e benfeitorias para a comunidade.
“É pouco, mas faz a diferença na vida
de muitas pessoas. Além disso, quem quiser fazer parceria estamos com as portas
abertas para fazer a diferença no bairro em
um projeto inovador e diferenciado. Mensalmente prestamos contas de tudo que fazemos e investimos”, explicou o entrevistado.
Júnior Turci, o coordenador do IPA, mora no bairro há 30 anos e sentiu na pele os tempos de violência do Dom Pedro II

Plataforma online vai monitorar famílias vulneráveis socialmente
CURITIBA - A Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho, por
meio do Programa Nossa
Gente Paraná, vai disponibilizar aos 399 municípios
do Paraná uma ferramenta
online “georreferenciamento de famílias em situação
de vulnerabilidade social”.
A plataforma vai apoiar
as prefeituras no acompanhamento intersetorial das
áreas de assentamento precário e unidades da rede socioassistencial da população socialmente vulnerável.
O georreferenciamento
pode ser acessado pelo Sistema de Acompanhamento
das Famílias no site da
Secretaria e foi desenvolvido pela unidade técnica
do Programa Nossa Gente
Paraná e pelo Núcleo de

Informática e Informações
da Sejuf, com recursos do
contrato entre o Estado e
o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).
O sistema utiliza dados
extraídos do CadÚnico, Sistema de Informações sobre
Necessidades Habitacionais do Paraná e Cadastro
do Sistema Único de Assistência Social (CadSUAS).
Segundo o secretário
Mauro Rockenbach, o georreferenciamento é um importante aliado no planejamento e gestão de políticas
públicas. “No contexto do
Programa Nossa Gente
Paraná, este sistema vai
contribuir com as equipes
dos equipamentos Cras
e Creas, bem como das
demais políticas e serviços
públicos que fazem parte

dos Comitês do Programa
(Emater, Cohapar, Defesa
Civil, unidade básica de
saúde e escolas,) nas necessidades diárias que envolvem a busca ativa de famílias, visitas, atendimentos
coletivos, planejamento
de inclusão por território/
bairro, entre outras. Com
isso, o trabalho em campo
é facilitado e otimizado”.

G E O R R E F E RENCIAMENTO
Por meio do georreferenciamento, o município
visualizará seu território,
em duas modalidades:
mapa ou visualização
por satélite. Podem ser
aplicadas camadas para
visualizar a localização
de áreas de assentamento precário - conjuntos

habitacionais degradados, cortiços, favelas e
loteamentos irregulares
ou clandestinos, unidades da rede socioassistencial e famílias inscritas no CadÚnico, com
destaque para aquelas
em situação de alta
vulnerabilidade social
(conforme IVF-PR Índice
de Vulnerabilidade das
Famílias Paranaenses)
ou com necessidade de
regularização cadastral.
Mais de 90% das famílias inscritas no CadÚnico no Paraná estão
georreferenciadas. No
caso daquelas que ainda
não estão, o usuário do
sistema pode marcar no
mapa a localização do
seu domicílio, tornando
-as georreferenciadas.

A utilização da ferramenta será exclusiva dos
profissionais membros dos
Comitês Locais e Municipais do Programa Nossa
Gente Paraná, e o acesso
ao Sistema está condicionado à assinatura de
Termo de Compromisso.
“A sua funcionalidade será
gradualmente aprimora-

da com novas camadas e
ferramentas, sempre na
perspectiva de apoiar o trabalho social com famílias e
o planejamento e execução
de ações de superação da
pobreza e da vulnerabilidade social no Paraná”,
disse a coordenadora do
Programa Nossa Gente
na Sejuf, Letícia Reis.

NÃO COMPRE CARRO SEM VISTORIA!
VISTORIA PARA:
- FINANCIAMENTOS
- CONSÓRCIOS
- RECUPERAÇÃO DE
NÚMERO DE CHASSI

(44) 98419-7536
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Lei para aumentar pena de quem maltrata
animais vai para sansão do presidente

Após o Senado aprovar no dia 9 um projeto
de lei (PL), que aumenta as penas para quem
maltratar cães e gatos,
o presidente Jair Bolsonaro disse que vai colocar o texto da proposta
no Facebook oficial da
presidência, para que
todos possam comentar
e opinar sobre o projeto
de lei. Atualmente, a
legislação prevê detenção de três meses a um
ano, e multa. O projeto
amplia para reclusão de
dois a cinco anos e multa, além de proibição de
guarda do animal, uma
inovação do projeto.
Com a aprovação no
Senado, o texto segue
para sanção do presidente, porém Bolsonaro
ressaltou em sua live
que é um assunto muito
complicado e vai tomar
porrada de ambos os
lados, caso rejeite ou
aprove o texto. Por isso,
ele vai colocar o texto da
proposta no Facebook
oficial da presidência,
para que todos possam
comentar e opinar sobre o projeto de lei.
Segundo o relator
do projeto, senador Fabiano Contarato (Rede
-ES), a legislação atual
considera a prática de
abuso e maus tratos a

U

N

perpetrado contra cães
e gatos”.
NÚMEROS
Segundo dados do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil tem
28,8 milhões de domicílios com, pelo menos,
um cachorro e mais
11,5 milhões com algum
gato. Nos últimos anos,
o país conheceu casos
notórios de crueldade
contra animais. Um
dos mais notórios deles
talvez tenha sido de um
cachorro que morreu
espancado na frente de
um supermercado, em
São Paulo, no ano de
2018.
“Práticas de tortura
e a omissão nos cuidados em prover alimento
e água são frequentemente reportadas, além
de ações de vingança
contra o proprietário

INÃO CONDENA

O projeto amplia para reclusão de dois a cinco anos e multa, além de proibição de guarda
do animal

animais com infração
penal de menor potencial ofensivo, que não
cabe prisão em flagrante. O agressor, mesmo
tendo sido flagrado
maltratando o animal,
assina um termo circunstanciado e volta
I

V

E

R

S

para casa.
“É de se surpreender
que, lamentavelmente,
ainda nos dias atuais,
o Código Civil brasileiro
mantenha a natureza
jurídica dos animais
como se fossem coisas,
classificando-os como
I

D

A

NOTÍCIAS DA

D

E

No entanto, Contarato, que é delegado da Polícia Civil, explicou que mesmo com a sanção do
projeto, não é pouco provável que alguém seja
condenado pela pena máxima. “Sabemos que
no Direito Penal moderno nenhum juiz condena
uma pessoa a pena máxima. O juiz fixa a pena
base, em seguida analisa as circunstâncias
atenuantes e agravantes. E, por fim, analisa
as causas de diminuição e aumento de pena”.

bens móveis”, disse
Contarato, em seu relatório. “O PL é meritório, sobretudo porque
atende ao mandamento
constitucional de vedação à crueldade contra
animais e aumenta a
pena quando o crime for
P

A

R

A

do animal, interesses
econômicos ou atos de
pura maldade do próprio dono”, afirmou o
relator.
A pena de detenção,
vigente atualmente para
esses casos, não obriga
o início de seu cumprimento em regime fechado. Além disso, a regra
é que seu cumprimento
ocorra em regime semiaberto em estabelecimentos menos rigorosos,
como colônias agrícolas
ou similares, ou em regime aberto, em casas de
albergado.
Já a pena de reclusão, prevista no projeto,
prevê cumprimento em
estabelecimentos mais
rígidos, como estabelecimentos de segurança
média ou máxima. O
regime de cumprimento
de reclusão pode ser
fechado, semiaberto ou
aberto.
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UNIPAR

PREPARE-SE PARA O VESTIBULAR

O papel da graduação no desenvolvimento
de competências profissionais
Conhecimento prático ou teórico: o que é mais valorizado pelo mercado de trabalho?
Embora as duas coisas não estejam
completamente dissociadas, há quem
diga que as empresas modernas preferem
colaboradores mais “práticos” e “flexíveis”
em suas áreas de atuação.
Essa afirmação, de fato, não está
completamente errada, mas é um equívoco
acreditar que um diploma de graduação
é secundário ou tem pouco valor. Na
verdade, quando um aluno conclui um curso
superior ele recebe muito mais do que uma
certificação.
Essa é, sim, uma comprovação de que
o estudante passou por diversas etapas
essenciais em sua formação e adquiriu
algumas soft skills, habilidades que podem
não estar diretamente ligadas ao currículo,
mas que farão a diferença no dia a dia de
trabalho de uma empresa.
É inegável que o diploma é a
representação máxima de um curso de
graduação. Aos olhos da lei, um profissional
está apto para exercer a profissão quando
recebe essa chancela de uma instituição de
ensino. Porém, além do conteúdo que ficará
registrado no histórico escolar, a etapa de
graduação representa um momento único
na vida de qualquer pessoa.

Habilidades conquistadas na
universidade
Maior autonomia Em cursos de
graduação a autonomia do universitário
é colocada à prova todos os dias.
Diferentemente do ritmo das aulas no
Ensino Médio, no Ensino Superior o

interesse do aluno pelo conhecimento
que vai além das disciplinas é que acaba
fazendo a diferença. Quem desenvolve
autonomia está mais preparado para
tomar decisões.
Trabalho em equipe Muitos trabalhos
desenvolvidos na faculdade requerem a
participação de vários alunos. Entender
as necessidades e características de cada
um e saber como gerenciar a divisão
de tarefas, tornando o trabalho mais
simples e proveitoso para todos, é uma
característica muito desejada pelas
empresas.
Desenvolvimento do pensamento crítico
Pessoas com opiniões distintas e pontos
de vista diferentes podem ter muito
a acrescentar em um projeto quando
se reúnem. Saber ouvir e considerar
as ideias de todos e transformar
esses pensamentos em ação é parte
importante do cotidiano universitário.
Quanto maior for a sua capacidade de
refletir sobre o que é dito, maiores serão
as chances de você se destacar.
Expressão e comunicação A maneira
como você se comunica diz muito sobre
a sua formação. Os que são capazes de
se expressar com clareza, seja na escrita
ou na fala, costumam ser mais assertivos
e têm melhores oportunidades. Os
trabalhos, as provas e o diálogo com
os professores ajudam a desenvolver
essas características, tornando-o mais
preparado para enfrentar desafios.

[Fonte: Blog EAD-UNIPAR]

O profissional do
futuro não é aquele
que domina apenas os
conhecimentos em sua
área de atuação; para
se destacar, ele precisa
de certas habilidades
que só podem ser
lapidadas nas vivências
em uma universidade.

Com conceito máximo na
avaliação do Ministério
da Educação, conquistado
no recente processo de
recredenciamento, a Universidade
Paranaense oferece mais de cem
opções de cursos de graduação
[presencial, semipresencial e a
distância], que contemplam todas
as áreas do conhecimento.
Saiba mais em unipar.br
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IUMUARAMA A XAMBRÊ

Traçado com curvas acentuadas
ajudam a causar acidentes na PR-489
Quem conhece o caminho que liga Umuarama
a Xambrê sabe que esses
22 km são marcados por
cursas sinuosas e fechadas que cotidianamente
são palcos de acidentes,
e alguns com gravidade.
Quem mora as margens da
pr-489 já está acostumado a
prestar socorro as vítimas,
a qualquer hora do dia ou
da noite.
SOCORRO
“Direto a gente socorre. Quando escutamos a
pancada já subimos para
ajudar”, relatou Luiz Henrique Barzan Françolin. Ele
e a família residem em uma
propriedade que tem a entrada justamente em uma
das curvas mais perigosas,
localizada entre os km 9 e
10 da estrada.
O último socorro ocorreu
na manhã do último dia 07,
quando a condutora de uma
caminhonete se perdeu na
curva, bateu na canaleta e
capotou. Ela vinha do Mato
Grosso do Sul em direção
a Umuarama e estava com
os dois filhos pequenos.
Por sorte, apesar do susto,

ninguém ficou ferido.
PERIGO
“Depois que limparam a
canaleta ficou pior, porque
agora o motorista perde a
direção, bate na canaleta
e capota. Antes, só entrava
no meio do mato”, relatou
Luiz Carlos Françolin. Na
margem esquerda da rodovia, de quem vem sentido
Xambrê a Umuarama, após
a canaleta há uma ribanceira. “É comum as pessoas
caírem na ribanceira e
como fica muito baixo, a
gente corre para ajudar,
porque quem passa na
estrada nem vai enxergar
o carro ali”, contou Aparecida de Fátima Françolin.
TRAÇADO
Eles relatam que quando
a estrada foi construída o pai
deles chegou a solicitar ao
Departamento de Estrada de
Rodagem (DER) que o traçado fosse mais aberto. “O pai
até derrubou as árvores que
haviam na beira da estrada
para que pudesse ficar mais
aberto, mas o engenheiro da
época não aceitou”, contou
Luiz Carlos.

A rodovia constantemente é palco de acidentes graves, inclusive com vítimas fatais

PISTA SIMPLES
Segundo o cabo Artur
Henrique Oliveira Gomes a
rodovia é de pista simples,
não tem acostamento e

tem algumas curvas mais
perigosas, principalmente
nos km 7, conhecido como
curva da Continental e a
entre o km 9 e 10, que fica

na entrada da propriedade
da Família Françolin, o que
requer um cuidado redobrado por parte dos condutores. No local a velocidade
máxima é de 80 km/h e há
trechos onde pode chegar a
60 km/h.
CONTINENTAL
Recentemente um caminhoneiro perdeu a vida
na curva da Continental
após uma carreta bitren
que seguia no sentido
contrário se perder na
curva e uma das carretas chicotear e acertar
o cabine do caminhão.
O motorista morreu na
hora. “Acontece muito de
caminhões quebrarem
nesta curva e quem vem
na direção contrária não
tem visibilidade. Por isso
é importante sempre re-

duzir a velocidade e redobrar a atenção”, salientou
o policial.
DER
Segundo nota emitida
pela assessoria de imprensa do DER, “Quanto à curva mencionada, já foram
solicitadas placas para
reforçar a sinalização no
trecho, e também está sendo planejada a instalação
de linhas de estímulo de
redução de velocidade no
pavimento.
O DER/PR reforça a
importância de seguir as
regras de trânsito e prestar atenção à sinalização
nas rodovias, dirigindo
com prudência e visando
preservar o seu bem-estar
e o dos demais condutores
e passageiros utilizando
as vias”.

MELHORIAS

A caminhonete capotou após a condutora se perder em uma das curvas da PR-489 no último dia 07 de setembro

Quatro homens são
presos em Tuneiras com
caminhonete roubada
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Quatro homens foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste após
serem flagrados com uma caminhonete VW
Amarok prata tomada em assalto em Londrina.
Um jovem de 20 anos conduzia o veículo e os
outros três suspeitos seguiam em um Cruze e em
um Corsa e atuavam como batedores, segundo
a Polícia Militar.
A recuperação ocorreu por volta das 22h15
desta sexta-feira (12) na PR-323, em Tuneiras
do Oeste, após uma tentativa de abordagem. O
Cruze e o Corsa foram parados na abordagem
e o condutor da caminhonete empreendeu fuga.
A PM realizou um cerco e próximo ao trevo da
BR-487 com a PR-323 o veículo foi encontrado
abandonado e o condutor fugido.
Pouco depois, com a ajuda de populares o
homem foi encontrado e contou que foi contratado por R$ 1 mil para levar a caminhonete de
Londrina até local ainda não conhecido por ele
e que os contratantes seriam os ocupantes do
Cruze e do Corsa, que estariam atuando como
batedores.

Ainda segundo a Nota do DER, estão sendo
realizados reparos na PR-489 no trecho entre
Umuarama e Xambrê. “estão em execução
serviços de remendos profundos e superficiais
e reperfilagem com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), contemplando os
aproximadamente 20 quilômetros entre os
municípios. Serão investidos R$ 3,1 milhões
nas melhorias, que devem ser concluídas até
novembro. Os serviços são realizados por
meio do lote 14 do programa Conservação de
Pavimentos (COP) do DER/PR”.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

RODRIGO MENON GONDO, Oficial Substituto do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao Requerimento de
Intimação por Edital; formulado pelo credor Caixa Econômica Federal. Através do Oficio nº
12083/2020-SIALF-GIGAD/CT., bem como pela credora do contrato de financiamento imobiliário
nº 855552804883, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 23/09/2013, registrado sob o nº
03, na matrícula nº 14.119, desta Serventia, referente ao imóvel situado na Rua: Domingos Grasso,
nº 30, LT 01 QD 07, Tuneiras III, Tuneiras do Oeste-PR, CEP 87.450-000., vem através do presente
Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da Corregedoria de
Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR a Sra. ANDREIA APARECIDA SANTANA, CPF.
055.878.359-79. Atualmente em local incerto e não sabido, para que compareça a este Serviço de
Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo José de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste,
estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da expedição deste Edital, para
efetuar o pagamento de R$ 2.365,38, correspondente a prestações vencidas, acrescidas dos juros
eventualmente convencionados e demais encargos, valor atualizado em data de 02/09/2020, e despesas de
Cartório.
Valor do débito em atraso em 02/09/2020: R$ 2.365,38, com
acréscimos legais e convencionais, despesas de Cartório, Alienação Fiduciária, registrada sob o nº.
03, na matrícula nº 14.119, L.2 – RG.
Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciário Caixa Econômica Federal – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço
de Registro de Imóveis e publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de
comarca de fácil acesso por 03 (três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº
9.514/97 e do Art. 629 do CN da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.

RODRIGO MENON GONDO, Oficial Substituto do 2º Registro de
Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em atendimento ao Requerimento de
Intimação por Edital; formulado pelo credor Caixa Econômica Federal. Através do Oficio nº
12084/2020-SIALF-GIGAD/CT., bem como pela credora do contrato de financiamento imobiliário
nº 855552640032, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 23/09/2013, registrado sob o nº
03, na matrícula nº 14.087, desta Serventia, referente ao imóvel situado na Rua: Aristides Basseto,
nº 50, LT 07 QD 05, Tuneiras III, Tuneiras do Oeste-PR, CEP 87.450-000., vem através do presente
Edital, em cumprimento ao art. 26 da lei nº 9.514/97 e ao Art. 629 do CN da Corregedoria de
Justiça do Estado do Paraná, INTIMAR o Sr. LEONARDO MORENO, CPF. 017.200.889-18, e
Sra. ELISNELSA DA SILVA MORENO, CPF. 056.618.059-69. Atualmente em local incerto e
não sabido, para que compareça a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na rua Leopoldo
José de Souza, 888 – centro – Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data da expedição deste Edital, para efetuar o pagamento de R$ 2.887,82, correspondente a

Cruzeiro do Oeste - PR, 02 de Setembro de 2020.

Cruzeiro do Oeste - PR, 02 de Setembro de 2020..
Rodrigo Menon Gondo
Escrevente substituto

Rodrigo Menon Gondo
Escrevente substituto
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prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente convencionados e demais encargos, valor atualizado
em data de 02/09/2020, e despesas de Cartório.

Valor do débito em atraso em 02/09/2020: R$ 2.877,82, com
acréscimos legais e convencionais, despesas de Cartório, Alienação Fiduciária, registrada sob o nº.
03, na matrícula nº 14.087, L.2 – RG.
Outrossim, fica o devedor devidamente ciente que o não cumprimento
da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante a consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciário Caixa Econômica Federal – nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este EDITAL que será fixado neste Serviço
de Registro de Imóveis e publicado em jornal de maior circulação do município ou noutro de
comarca de fácil acesso por 03 (três) dias consecutivos, nos termos do artigo art. 26 da lei nº
9.514/97 e do Art. 629 do CN da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.
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IBONS LEITORES

Pesquisa Retratos da leitura mostra que
cresce o hábito de leitura entre crianças
lescentes? Como compartilhamos as experiências
de leituras com eles? O
que comprar?”.

Pedro Fortes Costa tem
7 anos e está muito orgulhoso de suas conquistas. Na quarentena, em
São Paulo, ele começou
a ler livros sozinho e tem
encarado volumes dos
mais variados tamanhos e
gêneros. Das tiras de Mafalda e Snoopy a lendas
brasileiras e biografias
que ele vai listando com
sua vozinha: Rasa Parks,
Mandela, Obama, Carolina Maria de Jesus. “Ler
é divertido como ver TV.
Mas gosto mais de ler. Eu
amo livros”, conta.
INCENTIVO
O incentivo que recebeu dos pais desde bebê
ganhou reforço quando
o avô, que mora no Rio,
depois de muito debater
com as filhas qual livro
poderia agradar ao garoto, mandou pelo correio
uma coletânea do Snoopy
no aniversário do neto,
em junho. Ele devorou.
Nascia aí um combinado
entre os dois: quando Pedro acaba um livro, o avô
manda outro. “Acho que
me empolguei com isso.
PELOS CORREIOS
Tive uma experiência
parecida aos 8, 9 anos,
quando uma tia se mudou
para longe e começou
a me enviar livros. Isso
foi extraordinário para
mim. Além da questão
da descoberta da leitura,
receber uma correspondência no próprio nome
dá uma noção de lugar
de mundo diferente para
a criança”, diz Alexandre
Fortes, professor universitário de história que
hoje, aos 54 anos, faz a
triste constatação: “Nunca vou conseguir ler o
quanto eu gostaria”. Falta
tempo.
HISTÓRIAS
Maia, de 32 anos, mãe
de Pedro e Jorge, de 2
anos, que já escolhe histórias para o irmão contar,
está na mesma situação
do pai. “Hoje, sou mais
leitora de livro infantil”,
brinca - e faz uma ponderação interessante. “Nós
sempre tivemos a rotina
de leitura aqui, mas a es-

ESCOLA
Somada a isso tem a
mudança de dinâmica na
escola, um novo currículo,
várias disciplinas e não
mais um ou dois professores, com quem era possível estabelecer relações
de afeto. “O espaço vai
ficando menos acolhedor, de menor vínculo.
É preciso pensar qual
é o ambiente da escola
que pode possibilitar o
acolhimento para esse
leitor em formação. É a
biblioteca? Qual leitura
pode ser significativa
para ele? Do que ele gosta
de ler? Conhecer quem é
o adolescente que está
dentro da minha sala de
aula é uma coisa desafiadora, mas fundamental.
E é preciso promover o
diálogo entre os espaços
dentro da escola.”
Caiu o número de leitores no geral, mas cresceu o de crianças leitoras entre os 5 e 10 anos

cola tem um papel muito
importante na sala de
aula e com as bibliotecas
circulantes, que levam
o livro para dentro de
casa.”

diferente de meninos e
meninas de sua idade.
“Estou lendo menos
em comparação a antes.
Desde o ano passado, tenho me interessado mais
por videogame e estou
focado em criar meus personagens e histórias para
jogos. Quando eu crescer,
quero ser desenvolvedor
de jogos”, diz.

significativos: falta de
tempo (34%), não gosta
(28%), não tem paciência
(14%), prefere outras atividades (8%), tem dificuldade para ler (6%).

BONS LEITORES
Os irmãos Manuela, 10,
e Karim, 13, também sempre foram bons leitores.
“Tentamos equilibrar o
que eles querem ler com o
que achamos importante
que eles leiam. E assim a
leitura fica diversificada:
vai de biografia de youtuber a lendas africanas,
O Diário de Anne Frank
e Anarquistas, Graças a
Deus, de Zélia Gattai”,
explica a jornalista Carla
Nascimento.

PESQUISA
Essas histórias refletem algumas das principais descobertas da 5ª
Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, coordenada pelo Instituto Pró-Livro
em parceria, pela primeira
vez, com o Itaú Cultural e
realizada pelo Ibope.

CRIANÇAS
Caiu o número de leitores no geral, mas cresceu
o de crianças leitoras entre os 5 e 10 anos - a única
faixa etária que teve um
desempenho melhor em
2019 do que em 20015 - a
Retratos da Leitura é
feita a cada quatro anos.
Entre elas, 48% disseram
que leem por gosto, porcentagem que vai diminuindo gradativamente
e aponta para um dado
preocupante.

EM FAMÍLIA
Influenciada pelo
irmão, Manuela adora
mangá. E pais e crianças
se revezam, à noite, na
leitura em voz alta de Gregor, de Susanne Collins.
“Dá um pouco de dor de
garganta em quem está
lendo, mas é um momento
gostoso em família, diz
Karim, que está experimentando algo não muito

MENOS LEITORES
São muitos dados ruins
- e o principal é que diminuiu de 56% para 52%
o número de leitores no
Brasil. A pesquisa entende
o leitor como alguém que
leu, inteiro ou em partes,
pelo menos um livro nos
três meses anteriores ao
levantamento. Quem não
leu deu os seguintes motivos, entre outros menos

ADOLESCENTES
Nas duas pesquisas anteriores, de 2011 e 2015,
houve uma manutenção
no porcentual de leitores dos 11 aos 17 anos.
Agora, vemos uma queda a partir dos 11 anos,
segundo explica Zoara
Failla, coordenadora da
pesquisa. Ela, porém, é
otimista e acredita que o
aumento da leitura entre

as crianças menores pode
ter impacto positivo na
faixa seguinte na próxima pesquisa. Isso se não
perdermos esses leitores
quando eles chegarem ao
Fundamental 2.
“Temos que olhar para
esses dados bons para
buscar respostas sobre
onde investir. Se a garotada dos 5 aos 10 gosta
de ler e está ampliando o
número de leitores nessa
faixa, alguma coisa está
acontecendo aí. O que é?”,
questiona Zoara.
INFLUÊNCIA
Duas respostas: a
influência dos pais, sobretudo das mães, e dos
professores - dados apontados pela pesquisa. “A
família tem uma importância fundamental e está
percebendo isso. Quando
ela lê para o filho, quando
lê na frente das crianças,
quando a presenteia com
livro, isso faz toda a diferença”, diz.
Ela continua: “Mas é fácil ler para uma criança. A
outra questão é: estamos
conseguindo estabelecer
uma mediação com os ado-

O LEITOR
E aqui surge outro
problema. Quem é esse
professor? Ele é leitor?
“Percebemos que o repertório de autores lidos é
muito parecido com o do
brasileiro em geral. Identificamos maior gosto de
leitura entre eles e vemos
que ele está lendo mais do
que a média, mas o que
estão lendo? É religioso
e autoajuda. A questão é:
como eu vou despertar o
interesse de um adolescente para a leitura se meu
repertório é pequeno?”
RETRATOS
DA LEITURA
A Retratos da Leitura
é a mais abrangente pesquisa sobre o hábito de
leitura no País e tem como
objetivo servir de base
para políticas públicas
para a formação de leitores. Os dados desta edição serão apresentados
na segunda, 14, às 19h,
pelo YouTube e Facebook
do Itaú Cultural. Entre
22 de setembro e 13 de
outubro, todas as terças,
às 17h, especialistas vão
analisar seus resultados
em debates online.
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Elma Sueli Belga Ladeia, na qualidade de Agente Delegada do Ofício de Registro de
Imóveis da Cidade e Comarca de Alto Piquiri - Paraná, segundo as atribuições
conferidas pelo Artigo 26 da Lei 9.514/97 e por solicitação da CREDORA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, INTIMA os Devedores Fiduciantes LUZIA SALETE
RODRIGUES DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF n.o 345.767.828-60 e CEZAR
FARIA DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF n.o 037.433.689-00, a comparecerem no
Serviço de Registro de Imóveis, situado na Rua Independência, n.o 82 - Centro, na
Cidade de Alto Piquiri - PR, entre os horário das 9:00 às 11:00 e das 13:00 às 1TOO
horas, no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste Edital (S4.o
do Ar!. 26 da Lei 9.514/97) para pagamento/purgação
da mora no valor de
R$12.099,47 (doze mil, noventa e nove reais c quarenta e sete centavos) até a data de
26/10/2020, com os acréscimos, sujeito a atualização monetária, juros de mora e às
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, na forma prevista no contrato,
além das despesas de cobrança e intimação, valores esses apurados na data do efetivo
pagamento, que se venceram no prazo desta intimação, referente ao Contrato
Habitacional n.o 844441304171, datado de 13/09/2016, registrado sob n.o 04, na
Matrícula n.o 9.970, Livro 02-RG, deste Serviço, com saldo devedor de
responsabilidade de Vossas Senhorias, de acordo com o demonstrativo do débito
atualizado fornecido pela CREDORA, sob pena de vencimento antecipado de toda
dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora, nos termos do
Ar!. 26 ~7.o da Lei 9.514/97 e imediata execução da divida através de leilão
extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de
jornais. Obs.: Poderá efetuar a purga da mora na agência da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, detentora do financiamento. Caso Vossas Senhorias já
tenham efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação,
por gentileza desconsidere, para todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o
objetivo de que enviado cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do
controle do Credor. Prenotado sob n.o 56.423 em 09 de Setembro de 2020, Livro 1-G.Alto Piquiri - PR., 11 de Setembro de 2020.
Atenciosamente,
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IBRASILEIRO

No Engenhão, Botafogo e Vasco fazem
prévia do clássico pela Copa do Brasil
São Paulo, (AE) - Botafogo e Vasco duelam neste domingo, às 20h30, em
busca de consistência e
também com a ideia de
diminuir as oscilações no
Campeonato Brasileiro. No
clássico, válido pela décima
rodada, o time alvinegro
quer vencer para encerrar
uma sequência negativa e
abrir vantagem da zona de
rebaixamento. Já o time
cruzmaltino joga para retornar ao G-4.
O clássico no Brasileirão será uma prévia do
confronto entre os rivais
pela quarta fase da Copa
do Brasil. Em dez dias,
Botafogo e Vasco vão se
enfrentar três vezes, já
que, além do compromisso
neste domingo, os jogos
de ida e volta do torneio
nacional eliminatório estão
marcados para os dias 17 e
23 deste mês.
O Botafogo amarga um
jejum de cinco partidas sem
triunfar. A última vez que
saiu de campo com os três
pontos foi quando derrotou
o Atlético-MG por 2 a 1, em
partida da quarta rodada.

CRISE

Sem Tiago
Nunes,
Corinthians
tenta encontrar
rumo contra o
Fluminense
São Paulo, (AE) - O
Corinthians encara
o Fluminense neste
domingo, às 16h, para
tentar espantar a crise que se instalou no
clube após a derrota
no clássico para o
Palmeiras. O tropeço
em casa foi determinante para a saída do
técnico Tiago Nunes
e deixou a equipe a
um ponto da zona de
rebaixamento.
Dyego Coelho,
atual técnico do time
sub-20, assume o comando interinamente
enquanto a diretoria
busca um novo treinador - Sylvinho, Abel
Braga e Dorival Junior são algumas das
opções disponíveis no
mercado.
A efetivação de
Coelho também não
está descartada. Será
a segunda oportunidade dele no profissional. No ano passado, ele era auxiliar e
assumiu a equipe na
reta final do Brasileirão após a saída de
Fábio Carille. Foram
oito jogos no comando interino, com três
vitórias, dois empates
e três derrotas, resultados que garantiram
vaga na Copa Libertadores.
A missão agora será tão ou mais
complicada do que
a anterior. Coelho
comandará um time
sem padrão tático,
desmotivado e repleto
de desfalques. Para
encarar o Fluminense, ele não contará
com o lateral-direito
Fagner e nem o zagueiro Danilo Avelar,
ambos suspensos por
expulsão no clássico.
Devem entrar Michel
Macedo e Bruno Méndez. Luan e o Mauro
Boselli também estão
fora, ambos por lesão.

Clássico carioca neste domingo no Engenhão

Desde então, em cinco jogos, empatou quatro vezes
e perdeu uma. Essa série
somando apenas um ponto
impediu que a equipe desse
um salto na tabela. Com
isso, tem nove pontos e, no
momento, briga na parte
de baixo.
O Vasco, que chegou a

ser líder, continua disputando as primeiras posições. No entanto, caiu de
rendimento e conseguiu
apenas um resultado positivo nas últimas cinco
partidas. O revés na rodada
anterior para o Atlético-GO
deixou o time estacionado
nos 14 pontos, fora do G-4 e

mais longe dos líderes.
O Botafogo terá mudanças na busca para reencontrar o caminho das vitórias.
O único - mas importante - desfalque é Salomon
Kalou. O marfinense foi
liberado para participar de
sua formatura pela Escola
de Negócios de Lyon, na

França. O compromisso já
estava previsto no contrato
do jogador.
Por outro lado, o técnico
Paulo Autuori poderá utilizar Gatito Fernández, Honda
e Luis Henrique. Os três foram preservados na rodada
anterior e devem reassumir
a titularidade. O atacante
é o mais cotado para ficar
com a vaga de Kalou. Resta
saber quem jogará ao seu
lado no ataque. Matheus
Babi e Pedro Raul disputam
a posição. Há também a
possibilidade de o técnico
desfazer o esquema com três
zagueiros e mandar a campo
um time mais ofensivo.
No meio, Luiz Otávio
deve sair para a entrada
de Honda. Fora Kalou, a
equipe não tem desfalques
novos. Os laterais Guilherme Santos, Marcinho e
Lucas Barros já estavam no
departamento médico.
VASCO
Acostumado a ter de
quebrar a cabeça para
escalar o time diante dos
desfalques recentes, o técnico Ramon aguarda para

Jogos de Hoje
Fluminense X Corinthians
Grêmio X Fortaleza
Atlético MG X Bragantino
Bahia X Atlético GO
Ceará X Flamengo
Goiás X Inter
Palmeiras X Sport
Botafogo X Vasco
saber se poderá contar
com Andrey e Vinícius. Os
dois têm problemas musculares. O volante sentiu a
coxa direita e o atacante,
a panturrilha esquerda.
É improvável que a dupla
tenha condições de jogo.
Para o meio, as opções
são Marcos Junior e Carlinhos. Na frente, Ygor
Catatau é o mais cotado
para formar o trio ofensivo
com Talles e Cano. Bruno
César corre por fora. Em
contrapartida, o treinador
tem a volta de Benítez,
preservado do último duelo
em razão do desgaste físico.
Responsável pela criação, o
argentino fez muita falta no
revés para o Atlético-GO.

De olho na Libertadores, Flamengo visita Em duelo de opostos, líder
o Ceará em busca da 5ª vitória seguida Internacional encara o
Rio, (AE) - De olho na
Copa Libertadores, o Flamengo deve ter um time
muito alterado para enfrentar o Ceará neste domingo,
às 18 horas, no Castelão,
em Fortaleza. No duelo,
válido pela décima rodada
do Campeonato Brasileiro,
o time rubro-negro busca a
quinta vitória consecutiva.
O Flamengo vem de quatro triunfos, sobre Santos,
Bahia, Fortaleza e Fluminense, e se colocou na briga
pela liderança da competição. Invicta há seis jogos,
a equipe soma 17 pontos e
quer ampliar a série positiva antes de embarcar para
o Equador, onde enfrenta
o Independiente del Valle,
quinta-feira, na retomada
da Copa Libertadores após
mais de seis meses de paralisação.
O técnico Domènec Torrent já tem promovido
um rodízio de peças no
elenco a cada partida.
Sua estratégia, não tão co-

mum no Brasil, tem dado
resultado já que a equipe
tem vencido. Ele consegue
descansar alguns jogadores importantes e, de
quebra, dá oportunidade
para atletas do numeroso
elenco que precisam mostrar serviço.
Dessa vez, a tendência
é de que mais jogadores
sejam preservados em razão da proximidade com
o confronto no Equador.
Um dos poupados deve ser
o zagueiro Rodrigo Caio,
que tem ficado de fora do
rodízio de Domènec.
“A gente tem um elenco
muito forte para isso. Ainda
mais neste período que tem
um jogo atrás do outro. Ele
mesmo pede para quem estiver mais cansado avisá-lo,
sem medo nenhum. Esse
jeito não é comum aqui no
Brasil, mas vem dando certo e temos que seguir forte”,
disse Everton Ribeiro, um
dos poucos que têm sido
titular com frequência.

Fora da equipe há duas
semanas, Bruno Henrique
iniciou na quarta-feira o
trabalho de transição para
as atividades de campo O
atacante se recuperou de
um edema no joelho direito,
mas a ideia é preservá-lo
para a Libertadores e, assim, ele não atua diante do
Ceará. O lateral João Lucas
também passa pelo período
de transição.
Outro atacante que se
recupera de contusão é
Pedro Rocha. Ele teve uma
lesão na coxa esquerda e
será desfalque nos próximos jogos.
César está recuperado
da covid-19. Seu último teste deu negativo e o goleiro
voltou a treinar. No entanto, pelo longo período de
inatividade - ficou fora das
partidas diante de Bahia,
Fortaleza e Fluminense ele não viajou a Fortaleza
e está fora do duelo. Assim,
Gabriel Batista seguirá
como titular.

Aliviado, Grêmio recebe o Fortaleza
e mira vitória antes da Libertadores
Porto Alegre (AE) - Depois de encerrar um jejum
de vitórias no Brasileirão
que já durava seis jogos,
o Grêmio entra em campo
mais aliviado para encarar o Fortaleza neste
domingo, às 16 horas, em
Porto Alegre. O time gaúcho quer arrancar para
brigar na parte de cima
da tabela.
Ao derrotar o Bahia por
2 a 0, o Grêmio foi aos 11
pontos e abriu distância
da zona de rebaixamento.
A equipe ainda tem um
jogo por fazer, contra o
Goiás, em Porto Alegre,
ainda sem data. Segundo
o técnico Renato Gaúcho, o
time vai engrenar e estará,
em breve, brigando entre
os líderes, como aconteceu
nas últimas temporadas.
“A torcida pode ficar
tranquila que o Grêmio
vai, já, já, ocupar o lugar
que é dele entre os pri-

meiros colocados. Muitos
clubes não são campeões
há anos - e não é indireta
para o Inter. Nosso grupo
é protegido pelo presidente”, disse o treinador.
Obter mais uma vitória também é importante
para que a equipe ganhe
confiança antes do compromisso na Libertadores, contra a Universidad
Católica. A partida está
marcada para a próxima
quarta-feira, no Chile. Será
a retomada da principal
competição sul-americana
após mais de seis meses de
paralisação em função da
pandemia de covid-19.
Além de baixas por
problemas físicos, Renato
Gaúcho não poderá contar
com o volante Matheus
Henrique no confronto em
casa. O jogador recebeu
dois cartões amarelos em
um período de 15 minutos
no duelo diante do Bahia

e foi expulso. Darlan e
Lucas Silva devem formar
a dupla de volantes.
Já Kannemann cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo, mas teve
constatada lesão muscular e vai desfalcar a equipe
por até 15 dias. David
Braz deve continuar entre
os titulares ao lado de Pedro Geromel, que retorna
após cumprir suspensão.
O treinador também
aguarda para saber se poderá escalar Victor Ferraz,
Maicon, Pepê, Jean Pyerre
e Guilherme Guedes, todos ausentes do último
jogo por conta de problemas musculares. Há uma
grande possibilidade de o
treinador preservar alguns
jogadores em razão da
proximidade com a partida
no Chile, o que abriria espaço para jogadores como
Robinho, Luiz Fernando e
Guilherme Azevedo.

lanterna Goiás fora de casa

Porto Alegre, (AE) - Depois de voltar a vencer no
Brasileirão e se manter na
liderança isolada do campeonato, o Internacional quer
abrir vantagem na ponta
antes de voltar a jogar pela
Copa Libertadores. O time
gaúcho encara o Goiás neste
domingo, às 18 horas, no
estádio da Serrinha, em
Goiânia. O duelo de opostos,
entre líder e lanterna, é
válido pela décima rodada.
O Inter soma 20 pontos e
lidera a competição nacional. Até aqui, venceu seis
partidas, empatou duas e
perdeu apenas uma vez, para
o Fluminense, na terceira
rodada. Consistente e difícil
de ser derrotado, o time de
Eduardo Coudet reforça a
cada rodada que brigará pelo
título até o fim.
É muito provável que
Coudet escale uma equipe
bastante alterada no duelo
em Goiânia. Isso porque
o Inter tem compromisso
importante na retomada da
Libertadores diante do América de Cali, da Colômbia.
O jogo está marcado para
a próxima quarta-feira, no
Beira-Rio.
É possível que repita o
que fez contra o Palmeiras,

na sétima rodada. Na ocasião, escalou apenas quatro
titulares e deixou o restante
entre os reservas. No segundo
tempo, utilizou alguns. Agora,
deve fazer o mesmo, ou, então,
preservar quem está mais
desgastado.
Certo é que o treinador
argentino ganhou dois reforços para o meio de campo:
Musto e Rodrigo Lindoso.
Ambos estão recuperados
da covid-19 e foram reintegrados. É muito provável que
um dos dois seja titular neste
domingo.
Lindoso estava fora das
atividades com o elenco
desde o dia 2 de setembro, quando testou positivo
para o novo coronavírus. Já
o argentino teve o exame
apontando a contaminação
dois dias depois No período
em que os dois estiveram
ausentes, o jovem Johnny foi
o escolhido para atuar.
Em contrapartida, a comissão técnica se preocupa
com o atacante João Peglow,
que sentiu um problema
muscular na coxa direita na
última partida. Ele atuou por
apenas 10 minutos e saiu com
um desconforto. D’Alessandro, Marcos Guilherme e Abel
Hernández são as opções.

Em crise, Ferrari tenta evitar
vexame em casa em seu 1000º GP
São Paulo, (AE) - A Ferrari
terá um duro desafio pela
frente neste domingo, no GP
da Toscana, às 10h10 (horário de Brasília). Correndo
novamente em seu país, o
time italiano estará mais
do que nunca “em casa”, no
Circuito de Mugello, de sua
propriedade. E vai celebrar o
seu 1000º GP na categoria. O
problema é que a equipe vive
uma de suas piores crises da
história.
Sem faturar um título desde 2008, quando foi campeã
no Mundial de Construtores,
a Ferrari foi vice nas últimas
três temporadas e, antes disso, oscilava entre o terceiro e
o segundo lugar. Um troféu no
Mundial de Pilotos não vem
desde 2007, quando o finlandês Kimi Raikkonen faturou
seu único título na F-1.
E este jejum não deve
ser quebrado neste ano. Em
sexto lugar no Mundial de
Construtores, o time exibe

sua pior classificação desde
1980. No fim de semana passado, completou a segunda
corrida seguida com ambos
os pilotos sem somar pontos.
Foi ainda a primeira vez em
25 anos que os dois carros
não terminaram a prova em
Monza, um dos traçados mais
tradicionais da F-1.
Em 2020, a Ferrari obteve apenas dois pódios em
oito etapas já disputadas,
ambas com Charles Leclerc,
na Áustria e na Inglaterra.
Mas a previsão é de que isso
não se repita na estreia de
Mugello na Fórmula 1, apesar
da larga experiência do time
nesta pista.
“Mugello tem uma reta
longa e muitas curvas, que,
com os carros atuais, são
tratadas como se fossem
retas. A Ferrari sofre muito
neste sentido porque não
tem potência”, opina Luciano
Burti, ex-piloto de testes da
Ferrari, entre 2002 e 2004.
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Abriu o coração

Numa rede social, a atriz Bianca Bin abriu o
coração e falou sobre os efeitos da notícia falsa
que indicaram o fim do seu casamento com o
também ator Sérgio Guizé. Ela disse que foi muito
impactante. “'Doeu sim, como se a vida já não nos
apresentasse desafios o suficiente, no meio de uma
crise dessa, uma pandemia, com problemas dessa
magnitude”, ressaltou a artista.

Novidade

“The Voice Kids”

Hoje, a partir das 12h45 a Globo volta com o “The Voice
Kids”. O primeiro episódio será especial, com os melhores
momentos do programa, relembrando a trajetória das 24
vozes que continuam no programa e marcando oficialmente
a retomada da competição. A partir do domingo que vem,
dia 20, as vozes que passaram pelas fases de “Audições
às Cegas” e “Batalhas”, e permanecem na disputa, voltam
para apresentações inéditas. Tão ansiosos – e felizes –
quanto os candidatos, estão os apresentadores André
Marques e Thalita Rebouças, e os técnicos Carlinhos
Brown, Claudia Leitte e Simone e Simaria, que celebram
o retorno do reality.

Estilo

Bruna Marquezine mostrou fotos nas quais ela aparece usando roupas confortáveis e mostrando o seu cabelo
natural, sem alisamento. Recentemente, ela incentivou os
seguidores a assumirem os fios naturais quando contou
como tem sido o seu processo de transição capilar.

Barriguinha crescendo

Nathalia Dill encantou seus seguidores quando falou
da filhinha e do sexto mês de gestação. A atriz também
mostrou cliques de sua barriguinha saliente.

Passeando no Ceará

Valentina Oliveira e a família visitou o Beach
Park, no Ceará. O local será reaberto ao público
em breve. A jovem atriz também aguarda o retorno de seu trabalho no SBT; ela fez a Letícia,
na novela “As Aventuras de Poliana”.

Relembrando a saga

Will Smith mostrou nas redes sociais alguns registros do encontro que aconteceu
entre o elenco de “O Maluco No Pedaço” que
comemorou os 30 anos da estreia da série que
projetou o ator para fama. Will Smith também
contou que os fãs podem esperar que a saga da
família Banks ganhará uma versão dramática
produzida por ele. No encontro dos atores de “O
Maluco No Pedaço” foi feita uma homenagem ao
ator James Avery, que interpretou o Tio Phill.
Ele morreu em 2014, aos 65 anos, vitimado por
problemas cardíacos.

Ticiane Pinheiro comandará um quadro no
programa “Hora do Faro”. Lembrando que a
apresentadora do “Hoje Em Dia” também atuará
como repórter no reality “Canta Comigo”, que era
comandado pelo saudoso Gugu Liberato.

1) Em qual dessas
produções, Sophie
Charlotte e Jayme Matarazzo interpretaram
Amora e Maurício, respectivamente?
a) “Fina Estampa”
b) “Escrito Nas Estrelas”
c) “Sangue Bom”
d) “Morde & Assopra”
2) A novela é “Escrito Nas Estrelas”. Como se chamava a personagem vivida pela atriz Cássia Kis?
a) Francisco Aguillar
b) Beatriz Tavares
c) Sofia Tavares
d) Zenilda Salmon
3) Arminda, Joca, Professor Flores e Madame Durell foram personagens de qual dessas produções da
Record TV?
a) “Poder Paralelo”
b) “Ribeirão do Tempo”
c) “Caminhos do Coração”
d) “José do Egito”
4) Qual foi o personagem do ator Wagner Moura na
novela “A Lua Me Disse”, exibida pela Globo em 2005?
a) Gustavo Bogari Prado
b) Olavo Novaes
c) Tadeu Martins Moraes
d) Zé Bisonho

Filmes

Filmes – 13/09/2020
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA
A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Blades Runner 2049
(Blade Runer 2049) 13h30, na Record, EUA, 2017.
Direção de Denis Villeneuve. Com Ryan Gosling,
Dave Bautista, Robin Wright, Mark Arnold, Vilma
Szécsi, Ana de Armas. California, 2049. Após os
problemas enfrentados com os Nexus 8, uma nova
espécie de replicantes é desenvolvida, de forma que
seja mais obediente aos humanos. Um deles é K, um
blade runner que caça replicantes foragidos para a
polícia de Los Angeles. Após encontrar Sapper Morton, K descobre um fascinante segredo: a replicante
Rachel teve um filho, mantido em sigilo até então. A
possibilidade de que replicantes se reproduzam pode
desencadear uma guerra deles com os humanos, o
que faz com que a tenente Joshi, chefe de K, o envie
para encontrar e eliminar a criança.
Minha Mãe É Uma Peça 2
(Minha Mãe É Uma Peça 2) 14h15, na Globo, Brasil, 2016. Direção de Cesar Rodrigues. Com Paulo
Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, Patricya
Travassos, Alexandra Richter, Herson Capri. Dona
Hermínia está de volta, desta vez rica, pois passou
a apresentar um bem-sucedido programa de TV.
Porém, a personagem superprotetora vai ter que
lidar com o ninho vazio, afinal Juliano e Marcelina
resolvem criar asas e sair de casa. Para balancear,
Garib, o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia
Helena, a ovelha negra da família, que mora há anos
em Nova York.
Ray
(Ray) 20h00, na Bandeirantes, EUA, 2004. Direção de Howard Baldwin. Com Jamie Foxx, Kerry
Washington, Regina King. A turbulenta história do
gênio musical Ray Charles, deficiente visual desde
a infância. A audácia e o talento incomparáveis do
músico o transformou em um fenômeno nas turnês
e nos estúdios, mas drogas, mulheres e lembranças
ruins afetaram muito a sua vida pessoal.
Ameaça no Ar
(Stealth Fighter) 22h15, na Bandeirantes, EUA,
1999. Direção de Jim Wynorski. Com Tracy Marrow,
Costas Mandylor, Erika Eleniak. Turner finge sua
morte há dez anos e entra em confronto com um
traficante de armas subterrâneo, ele rouba um bombardeiro Stealth e juntos, eles pretendem manter o
governo dos EUA como refém.

Fórmula 1

Caçada Mortal
(A Walk Among The Tombstones) 22h50, na Globo, EUA, 2014. Direção de Scott Frank. Com David
Harbour, Boyd Holbrook, Liam Neeson, Dan Stevens.
Nova York. Matt Scudder é um ex-policial que agora
trabalha como investigador privado, muitas vezes
agindo fora da lei. Com certa relutância, ele aceita
ajudar um traficante de drogas que está atrás do
homem que sequestrou e matou sua esposa. Não
demora muito para que Matt descubra que o procurado já havia cometido este tipo de crime.

Presentão

Esquadrão de Elite
(The Squad - Aka: Antigang) 00h40, na Globo,
França/Inglaterra, 2015. Direção de Benjamin Rocher. Com Jean Reno, Caterina Murino, Jess Liaudin,
Alban Lenoir, Stefi Celma, Stephen Scardicchio.
Inspirado na série inglesa de sucesso da década
de 70, o filme mostra um grupo de elite da polícia
inglesa especializado em roubos a bancos e joalherias. Agora, o desafio é prender um antigo rival que
se aliou a um violento mafioso e, ao mesmo tempo,
esconder seus métodos duvidosos da corregedoria.

Hoje, a partir das 9h55,
a Globo transmite ao vivo o
Grande Prêmio da Toscana.
Pela primeira vez, será disputada uma prova no Circuito de Mugello, a casa da
Ferrari. A narração será de
Everaldo Marques, com comentários de Luciano Burti
e Felipe Giaffone, e reportagens de Mariana Becker.

O Mc Kekel vem realizando alguns sonhos seus
e também de sua família.
Dias atrás, o artista foi
com o pai numa concessionária e ele escolheu
um Fusca TSI, zero quilômetro, que custa em torno
de oitenta e oito mil Reais.

Sem contrato

Após trabalharam 52
anos na Globo, Tarcísio
Meira e Glória Menezes
não tiveram seus contratos renovados com a
emissora. O casal de atores poderá continuar trabalhando nas produções
globais, mas sob a modalidade “por obra”.

Doce espera

Graciele Lacerda compartilhou com seus seguidores que está seguindo
recomendações médicas
e tomando uma série de
cuidados, já que pretende engravidar. Ela fará
uma inseminação artificial
para a gestação de sua
primeira criança com o
cantor Zezé Di Camargo.

5) Qual dessas beldades apresentava o “Programa
da Tarde”, que era exibido pela Record TV?
a) Luciana Gimenez
b) Ana Hickmann
c) Kátia Fonseca
d) Ione Borges

Áries
Aguarde uma recompensa ou um
presente por algo que fez e talvez
nem lembre mais. De bem com a vida,
será muito mais fácil compreender os
outros e ser mais tolerante.
Touro
Sua disposição pessoal vai eﬆimular
a coragem para cuidar de seus interesses. Uma mudança no trabalho
poderá lhe dar a chance que esperava
para ser feliz profissionalmente.
Gêmeos
Se tiver paciência e saber esperar terá
uma grande oportunidade profissional.
Aproveite eﬆe tempo de espera
para se aprimorar fazendo cursos
que poderá ajudá-lo em suas novas
conquiﬆas.
Câncer
Não precisa esconder o jogo o tempo
todo. Fale de seus planos e desejos,
há alguém por perto dispoﬆo a ajudá-lo. Terá muito a ganhar se aceitar
a colaboração alheia. Seja feliz, hoje
e sempre!
Leão
Pequenas reformas no lar e no ambiente de trabalho vão dar um novo
ânimo à sua vida. Portanto, mãos
à obra e nada de indecisões. Deite
e role no amor, seu carisma com a
pessoa amada é alto.
Virgem
Só depende de você para que o clima
no romance seja de companheirismo
e carinho. Aproveite para relaxar e se
divertir ao lado de quem ama. Incie
a semana com bons pesamentos
e ações.

Libra
Uma boa autoconfiança vai ajudá-lo a
dar o salto profissional que necessita
para progredir em sua carreira. Eﬆeja
preparado para a nova situação sabendo esperar e não sendo arrogante.
Escorpião
Pense muito antes de você se comprometer com os outros. Não prometa
o que não poderá cumprir. É hora de
pensar em sua felicidade. A meditação pode ser a solução para uma
vida melhor.
Sagitário
Por um momento, deixe de lado o que
não pode resolver agora. Concentre
as forças mentais e físicas em seus
propósitos e confie no seu raciocínio,
que eﬆará ótimo.
Capricórnio
Exponha suas ideias sem medo,
você só tem a ganhar. Momentos
de romance sempre balançam o seu
coração. Curta o momento ao lado da
pessoa amada e esqueça um pouco
seus problemas.
Aquário
É importante manter o ritmo sempre
acelerado. Nada de vacilar, atrasando
providências. Se já sabe o que quer,
não fique enrolando e dando desculpas esfarrapadas. Siga seu rumo!
Peixes
Cabe a você manter acesa a chama
da fé e agir com perseverança. Com
sabedoria eﬆará inspirado para encontrar soluções criativas. Decida logo
o que você vai fazer em suas folgas.

Cidades
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Aluno autista faz apresentações
de ópera através do meeting
O aluno do Colégio
Estadual Pedro Mac e d o, e m C u r i t i b a ,
William Correa tem
impressionado colegas e professores ao
apresentar-se através
dos meetings cantando
ópera. William possui
um grau leve de autismo e é atendido por
professores da Sala de
Recursos.
Neste período de
pandemia, a Secretaria
de Estado da Educação
e do Esporte está promovendo uma série de
atividades lúdicas para
integrar esses alunos, e
apresentações de talentos como a de William
tem sido uma dessas
dinâmicas.
De acordo com William, poder vencer sua
timidez e apresentar-se
para seus colegas de
sala de aula e professores tem sido uma
grande conquista. “Me

sinto tranquilo quando
canto, e hoje meu maior
sonho é ser cantor de
ópera”, diz.
Luciana de Mello
Correa, mãe de William,
comemora a conquista
do filho. Ela comenta
que toda a equipe pedagógica que acompanha
William de perto ficou
feliz com sua apresentação. “Desde pequeno
o William tem o interesse por música, e
em especial por ópera.
Desde então, temos o
incentivado a continuar
aprendendo e crescendo mais. O apoio dos
professores da Sala de
Recursos tem sido fundamental para isso”,
afirma.
INCLUSÃO
Assim como William,
outros alunos com necessidades especiais
fazem apresentações,
via meetings, de suas

VEndAS
Residencias:

Sobrados:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00

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.

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.

VEndAS

Residencias:

habilidades. Essa é
uma forma que os profissionais da educação
encontraram para con-

VEndAS

R$ 1.500.000,00

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

Residencias:

William Correa tem impressionado colegas e professores ao apresentar-se através dos
meetings cantando ópera

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

VEndAS
R$ 380.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua Santa Cruz
das Palmeiras, nº 3851, Jd. Cima,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, garagem
para 02 carros.
VEndAS
Apartamento: R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. Ótima localização!
VEndAS
Terrenos: R$ 1.200.000,00
Terreno na Rua Abraão Viotto Jardim Vila
Romana, (Próx ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná) em umuarama-PR
com área total de 959 m², sendo 17,13
x 56.

Andreith Finato é
professora na Sala de
Recursos Multifuncional, no Colégio Esta-

VEndAS
Terrenos:
R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.
LOCAÇÕES
Residencias:
R$ 1.100,00
Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 153 m², e construção de aprox.
97 m², localizada na Travessa Ingá, 3604,
Jd Itapuã, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, BWC social, garagem e área
de serviço com churrasqueira.
LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 3.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

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

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

VEndAS

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

Residencias:

tinuar, mesmo de forma
remota, incentivando
os alunos a desenvolverem suas habilidades.

dual Pedro Macedo, e
conta que aliar tecnologia e inclusão tem se
mostrado muito positivo. “Todo novo avanço
que eles têm nos faz
comemorar e crer que
estamos no caminho
certo”, explica a professora.
SALA DE RECURSOS
Os professores que
atuam na Sala de Recursos focam especificamente no atendimento
aos alunos com algum
tipo de necessidade
especial. Necessidades
que variam de transtorno do espectro autista,
a deficit de atenção e
limitações motoras.
Durante a pandemia,
os professores tiveram
que se readaptar ao
contexto de aula remota e também preparar
atividades que atendessem seus alunos
especiais de uma forma
inclusiva.

VEndAS
VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

Sobrado localizado na Rua Delmiro Scarpetto, 2297, Jd. Colorado,
com 01 suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples, sala,
cozinha, 02 B.W.C social e garagem
coberta.
VEndAS
Apartamentos: R$ 330.000,00

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

R$ 180.000,00

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

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.

Terrenos:

R$ 1.300.000,00

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

R$ 975.000,00

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

R$ 140.000,00

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

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

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

R$ 850,00

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

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro
LOCAÇÕES
Apartamentos:

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.

R$ 2.450,00

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 7.000,00

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

R$ 8.000,00

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

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 5.000,00

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

As novas tecnologias para
tratar a gordura localizada
Da Redação
GB Edições
Gordura localizada é um
verdadeiro pesadelo! Ela
se
instala sem
piedade em
Umuarama
Ilustrado
regiões como laterais das
costas, culotes e barriga
sendo que as vítimas preferidas são as mulheres. A
lipoaspiração costuma dar
bons resultados quando o
assunto é livrar-se da gordura localizada, mas quem
prefere algo menos invasivo
pode fazer uso da tecnologia e fazer um tratamento
nas regiões do corpo que
estão incomodando mais.

Classificados

TECNOLOGIA
O ultrassom é um bom
aliado nessa causa e promete destruir a gordura.
O UltraShape Power é um
avançado sistema de ultrassom microfocado capaz de reduzir até 32%
da gordura localizada por
meio da tecnologia HiFu
(High Intensity Focused
Ultrasound).
Segundo especialistas,
o equipamento realiza a
emissão de energias de
ultrassom concentrada em
pequenos pontos que age
destruindo seletivamente
as células de gordura de
forma precisa e não invasi-

ra sem queimar a epiderme. FIBRA ÓTICA
O equipamento tem a vanA gordura localizada tamtagem, ainda, de promover
bém
pode ser “derretida” com
melhora no combate à celaser
de fibra ótica. Através
lulite e flacidez. Número
de
um
pequeno orifício, o
UMUARAMA, DOMINGO
E SEGUNDA-FEIRA,
13 e 14 de Setembro de 2020
de sessões:
quatro sessões,
laser
é
aplicado e eleva a
uma a cada 15 dias
temperatura dos adipócitos a
mais de 100ºC, promovendo a
LASER CORPORAL
quebra da gordura que será
E tem também o laser eliminada pelo organismo
corporal; ele atua em naturalmente.
duas frentes, uma ponA criolipólise também
teira penetra profunda- faz parte dos procedimenmente até o subcutâneo tos não invasivos e promete
e “quebras” as células remodelamento corporal. O
de gordura enquanto tratamento é personalizaque a segunda ponteira do, ou seja, de acordo com
estimula as células a a necessidade de cada um e
fabricarem colágeno, trata gordura localizada na
o que auxilia no remo- parte superior do abdômen,
delamento corporal, na flancos, culotes, cintura e
redução da gordura e na abaixo dos glúteos.
flacidez.
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DERMATOLOGISTA
Manter a autoeﬆima elevada é muito bom para a saúde da mente e do corpo. Cuidar da
aparência e zelar pelo rejuvenescimento ajuda a sentir-se bem consigo mesma / GB Imagem

va. Esse sistema promove
redução de medidas e trata
de forma homogênea e em
sessões rápidas, desde
áreas pequenas até um
abdômen inteiro – a sessão
dura apenas 35 minutos.
Durante a aplicação, o
paciente sente apenas uma
pequena vibração. O procedimento UltraShape Power
é voltado principalmente

para o abdômen, coxas e
laterais das costas; não é
invasivo e permite o retorno imediato às atividades
normais após a sessão. O
protocolo é feito em três
sessões, uma a cada 15
dias.

MAIS POTENTE
O VelaShape III ganhou

uma nova versão, mais
potente, que permite aquecimento mais específico e
confortável com resultado
também na redução de gordura localizada e flacidez.
No procedimento, as células
de gordura são aquecidas a
uma temperatura de 42º a
45ºC provocando apoptose
(morte) dos adipócitos de
forma completamente segu-

Vale sempre dizer que é bom ter cuidado
com tais procedimentos. Fale com dermatologista ou cirurgião plástico e fuja de locais que
oferecem tais tratamentos em preços abaixo
do mercado. Infelizmente tem gente usando
equipamentos de origem duvidosa.
E quando o assunto é silhueta enxuta, os
tratamentos precisam ser aliados à alimentação saudável e exercícios físicos. Conversar
com nutricionista e rever o cardápio diário faz
parte do tratamento contra gordura localizada. O seu corpo agradece.

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

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!

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.
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CHEVROLET
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

3622-3292 / 99976-0563.

FORDFORD

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

FOCUS HATCH
S.E 1.6

CELTA 1.0 10/11

2007/2008, ﬂex, prata,
completo, 70.000km. R$
17.500.00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Preto, completo. R$
19.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS

S10 4X4
2004/2005
Cabine dupla, cinza, diesel, 5
pneus novos. R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

S10 ADVANTAGE
08/08
Flex, cabine dupla, preta,
completa R$ 32.000,00
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

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

FIAT

FIAT

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

PALIO 1.0 2004

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

STRADA DUPLA
ADVENTURE
1.8, 10/10, prata. R$

COROLLA XEI
2.0 11/11
Branco, câmbio borboleta,
R$ 42.000,00 Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COROLLA XEI
2.0 11/12
Prata, câmbio borboleta,
tela de led. R$ 49.000,00
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

RENAULT
LOGAN 1.0 17/18
Branco, completo. R$
34.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

TUCSON 2012
Automática, prata, completa.
R$ 34.000,00. Fones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
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)

GOL 1.0 2003/04

REANULT
RENAULT
MEGANE 1.6
2008
Preto, completo, cambio
manual. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9976-0563.

DIVERSOS
DIVERSOS
VENDO CAMA
DE FRANGO
Adubo orgânico de alta
qualidade. Fones: (44)
98403-3253.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,
Condomínio Royal Residence,
Umuarama/PR. A residência
contem 100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha
planejada, 2 banheiros
sociais, garagem e área
gourmet com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo

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!

ótima localização! Rua Luiz
Gavassi, n° 2216, Jardim
Porto Seguro, Umuarama-PR.
( em frente ao Residencial
Dubai ) Contendo 1 suíte,
2 quartos, Sala, Cozinha
planejada, 1 banheiro social,
lavanderia, Edícula/espaço
gourmet com churrasqueira
e Garagem Coberta para 02
carros. Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o imóvel?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
ótima localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m² de área
construída, sendo 1 suíte
máster, 2 Suítes, 1 quarto,
Sala, Cozinha, 1 banheiro
social, lavabo, lavanderia,
edícula, garagem coberta e
1 sala comercial. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Residência á construir de
alto padrão, localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza, próximo
ao Palladium Shopping de
Umuarama/PR. O condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,
salão de festas e portaria 24
horas, nossa Arquiteta está
à disposição para fazer a
planta da sua casa de acordo
com a sua necessidade.
Gostaria de visitar os
terrenos disponíveis?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

COBALT 1.4 LTZ
13/14 PRATA
COMPLETO

R$ 37,900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT
14/15 BRANCO
COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00
Cruze sedan ltz i turbo
17/18 branco
completo, aut, couro

R$ 83.900,00

HYUNDAI HB20 1.0 COMF.
17/18 BRANCO
COMPLETO

Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos os
quartos e Garagem Coberta
para 02 carros. Valor R$
800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

R$ 42.900,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada na
Rua Mato Grosso, Zona II,
Umuarama/PR. Contendo
281.51m² de área construída,
280.00m² de área total
sendo 1 suíte máster, 2
Quartos, Sala de estar, Sala
de Jantar, Banheiro social,
Cozinha planejada, Copa,
Despensa, Área de Serviço,
Churrasqueira, Piscina e 2
vagas de garagem. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

APARTAMENTOS
APARTAMEN
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103, Edifício

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

200 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

16/09
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 09H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total
de 300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro
social, cozinha, área de
serviço, copa e 03 vagas
de garagens. O condomínio
possui: 02 piscinas, sauna,

cinema, 01 salão de festa
grande integrado com a
piscina, 01 salão de festa
pequeno, brinquedoteca
e academia. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

R$ 400,00. Centro Comercial
Dumont em frente à Caixa
Economica. Particular. Fone:
(44) 98407-0200.

PONTOS
COMERCIAIS
PONTOS
C

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

ALUGA- SE
SALAS
COMERCIAIS
Salas comerciais a partir de

LOTES
RURAIS
LOTES RURAIS
VENDE-SE SITIO

B5

Veículos
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I SUV

Chevrolet prepara Tracker 1.0
turbo nas versões LTZ e Premier

Outra importante novidade da linha é que o modelo 1.2 Turbo passa a ser ofertado exclusivamente na versão topo de linha Premier

A Chevrolet vai ampliar a oferta de versões 1.0 da Tracker a partir de outubro

O Chevrolet Tracker é
o SUV que mais cresce em
vendas no país. De março
até agosto, primeiros seis
meses desde a chegada da
nova geração do produto,
foram registradas 20,9 mil
unidades, alta de 145% ante
o mesmo período do ano
passado. Nenhum outro
sequer se aproximou deste
índice, considerando os
modelos mais emplacados.
Isto porque o Tracker
lidera uma verdadeira
transformação no segmento. Inova por entregar tudo
aquilo que o consumidor
realmente valoriza, sem

precisar fazer renúncias.
Traz porte de SUV de verdade e oferece tecnologias
que tornam o dia a dia bem
mais prático e seguro, como
o Wi-Fi nativo.
Tanto que a configuração mais completa, a 1.2
Turbo Premier, concentrou
logo no início a maior parcela das vendas. Outro
destaque está sendo a excelente aceitação das configurações equipadas com
o motor 1.0 Turbo, que são
as que apresentam o maior
ritmo de crescimento. Em
virtude disso, a Chevrolet
vai ampliar a oferta de ver-

sões deste modelo a partir
de outubro.
Além da versão de entrada e da LT já existentes, o
Tracker 1.0 Turbo também
será comercializado nas
opções de acabamento LTZ
e Premier, mais sofisticadas.
“O Tracker 1.0 Turbo
surpreendeu em performance e eficiência energética, superando inclusive
concorrentes equipados
com motores maiores. Além
disso, estamos observando
grande interesse do mercado por configurações mais
equipadas”, diz Rodrigo

Residências
Casa Alvenaria - 146m²
Região com excelente
valorização, a 300m da
Avenida Tiradentes.
Contendo: 01 suíte com
móveis planejados, cozinha
com móveis planejados,
espaço gourmet, etc.
Terreno com 233m²

PERFORMANCE
E SOFISTICAÇÃO
Outra importante novidade da linha é que o
modelo 1.2 Turbo passa
a ser ofertado exclusivamente na versão topo de
linha Premier, onde está
concentrada quase a totali-

dade das vendas do SUV da
Chevrolet com esta motorização. Afinal, o cliente aqui
está buscando o máximo
tanto em performance como
em sofisticação.
Além do motor mais
potente, o teto solar panorâmico é outra exclusividade do Tracker 1.2 Turbo
Premier. Com estas alterações, a gama de versões do
produto fica mais otimizada
e escalonada:
1.0 Turbo MT/AT
1.0 Turbo LT
1.0 Turbo LTZ
1.0 Turbo Premier
1.2 Turbo Premier

PARQUE TRIANON
EM FRENTE AO SHOPPING PALLADIUM!

PARQUE TRIANON
EM FRENTE AO SHOPPING PALLADIUM!

TERRENO COMERCIAL COM 1.962,01m²

TERRENO COMERCIAL COM 609,70 m²

PARQUE VITÓRIA RÉGIA
PROX. SAMU E UEM

JARDIM ALPHAVILLE - AO
LADO PORTAL DAS ÁGUAS

PARQUE INTERLAGOS
EM FRENTE NOVA RODOVIÁRIA
Localizado na quadra 8, lote 03. Valorização
garantida. Dimensões: 13,62x48
COMPRE E GANHE: REGIÃO DE EXTREMA
VALORIZAÇÃO!
VALOR: R$ 785.512,00

Casa Alvenaria -183,75m²
Residência Unifamiliar,
localizada na Rua Vereador
Arecidio Cassiano, 2064.
Contendo: 03 quartos,
sala, cozinha, BWC social e
garagem.

JARDIM BELO MONTE
PRÓX. SORVETES GURI (INDÚSTRIA)

AVENIDA ROTARY, 2468
EM FRENTE AABB
Casa Alvenaria - 203,82m²
Com ótima localização, a
100m da Avenida Tiradentes.
Contendo: 01 suíte, espaço
gourmet, churrasqueira e
demais dependências.
Alto Padrão de Qualidade.
Terreno com 364,47m²
VALOR: R$ 720.000,00

Localizado no Jardim Belo Horizonte, Quadra 19,
Lote 27/28-B. Topografia impecável.
Pronto para construção.
Dimensões 6,66X20,00
VALOR: R$ 43.500,00

TEMOS VÁRIOS TERRENOS COM
METRAGENS DIVERSAS.

PARQUE METROPOLITANO - PRÓX. AO SHOPPING
TERRENO RESIDENCIAL COM 360m²
Localizado no Metropolitano 1, quadra 29-A, lote 9.
Dimensões: 15x24
VALOR: R$ 79.200,00
TERRENO RESIDENCIAL COM 250m²
Localizado no Metropolitano 2, quadra 7, lote 44.
Dimensões: 10x25
VALOR: R$ 87.000,00
TERRENO COMERCIAL COM 600m²
Localizado no Metropolitano 1, quadra 1, lote 11.
Dimensões: 20x30
VALOR: R$ 299.000,00

TERRENO RESIDENCIAL COM 126,00m²

Quadra 10, Lote 4-B. Excelente Topografia.
Dimensões 6,00X21,00

VALOR: R$ 210.000,00

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN
TERRENO RESIDENCIAL COM 133,00m²

VALOR: R$ 55.000,00

TERRENO COMERCIAL COM 653,76m²
VALOR: R$ 270.000,00

VALOR: R$ 487.760,00

PORTO RICO/PR
TERRENO RESIDENCIAL COM 150,50 m²

Terreno com 180m²

Dimensões: 16x41,89

VALOR: R$ 1.500.000,00

Situado na Cidade de Porto Rico.
Local com grande demanda de
turistas e excelente valorização.
Quadra 17, Lote 25.

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

Fácil referência. Localizado no trevo de saída para
Maria Helena. Valorização garantida. Quadra 2, lote 1.

Fácil referência. Localizado no trevo de
saída para Maria Helena. Valorização
garantida. Quadra 1, lotes 5, 6 e 7.

VALOR: R$ 590.000,00

Casa em Alvenaria - 100m²

IMÓVEL TOTALMENTE REESTILIZADO
(ESTADO DE NOVO).

tema de telemática OnStar
com serviços conectados
de segurança e proteção,
além do aplicativo myChevrolet app para comandar
funções do veículo à distância eram algumas das
tecnologias já disponíveis
para o modelo.

Terrenos
AVENIDA ROTARY, 3681
A 300M DA AV. LONDRINA

TOTALMENTE REFORMADA.
PORTÃO ELETRÔNICO E BLINDEX!

Fioco, diretor de Marketing
de Produto da GM América
do Sul.
Com estas duas novas
opções de acabamento,
LTZ e Premier, o modelo
1.0 Turbo passa a oferecer
itens até então exclusivos do modelo 1.2 Turbo, como sensor de ponto
cego, alerta de colisão com
assistente autônomo de
frenagem, assistente de
estacionamento, rodas de
17 polegadas, ar-condicionado digital e acabamento
interno premium.
Multimídia MyLink com
Wi-Fi e câmera de ré, sis-

VALOR: R$ 42.000,00

ROYAL GARDEN - CONDOMÍNIO FECHADO
PRÓX. CIDADE CANÇÃO (AV. PARANÁ)
TERRENO RESIDENCIAL COM 308,32m²
Situado na quadra 02, lote 07. Localização
extraordinária, com vias de acesso
totalmente facilitadas.
Dimensões: 11,4193x27,00
VALOR: R$ 244.000,00

PARQUE IBIRAPUERA
TERRENO RESIDENCIAL/COMERCIAL
COM 161,70m² - FRENTE SOL DA MANHÃ
Situado na Avenida Principal, quadra 25, lote 14.
Excelente Localização
Dimensões: 7,00x23,10
VALOR: R$ 59.000,00
DISTRITO DE SERRA DOS DOURADOS
TERRENOS RESIDENCIAIS - COM 234m² CADA
Localizados na quadra 08. Ótima topografia.
Dimensões: 6,00x39,00
EXCELENTES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A PARTIR DE R$ 22.500,00 A VISTA OU
ENTRADA DE 10% E O RESTANTE EM ATÉ 70X

