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UMUARAMA

FIQUE ATENTO!

Lançada a
segunda etapa
do programa
Pró-Leite

Entenda a Lei
de Proteção
de Dados e
seus efeitos
A Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais afeta difer entes setores e serviços
e todos nós, seja no papel
d e indivíduo, empresa ou
g overno estamos ligados
a ela. Veja dicas para não
sofrer prejuízos. Página A3

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira
d e Umuarama (Pró-Leite)
teve a segunda etapa lançada em reunião do prefeito
C elso Pozzobom com pequenos produtores na tarde
de sexta-feira. Página A7

O quebra-cabeça que desafia a
polícia para elucidar triplo homicídio
O triplo homicídio ocorrido domingo passado completa uma
s emana e a polícia trabalha
sem parar a fim de elucidar a
barbárie que chocou a cidade
de Umuarama. Foram mortos a
golpes de faca a filha Jaqueline
e seus pais Antonio Soares e
Helena. O principal suspeito até
agora é o marido de Jaqueline,
o comerciante Jean Michel, que
u ltimamente morava com a
mãe em outra casa. Ele foi preso na segunda-feira após a polícia apreender algumas provas e
os depoimentos contraditórios
d ele. A polícia diz que tem
e lementos que já incriminam
J ean. Ele nega envolvimento
nos crimes. Mas a polícia afirma que quem entrou na casa
era pessoa íntima da família e
conhecia bem o imóvel.

UMUARAMA

Empresa de
Recife vence
a licitação da
Zona Azul
Página A2

Saiba qual é o álibi
do suspeito, as provas
e as contradições
Porque a polícia
diz que Jean Michel
é o criminoso

A LIANÇA É RESGATADA NA
LAMA - O casal Alexandre
Correia e Ana Paula perdeu
a aliança no lago de um
pesqueiro em dezembro. Na
s exta-feira passada, dia do
aniversário de casamento, a
aliança foi resgatada. Pág A6

Polícia reúne provas para esclarecer o triplo homicídio ocorrido domingo no centro de Umuarama

Páginas A4

e A5

AGRONEGÓCIOS

AVANÇO NO IDEB

COLHEITA DO MORANDO EM UMUARAMA - Os agricultores da Vila Rural de Lovat atingiram na semana o pico

ESCOLAS DA REGIÃO PREMIADAS - O Governo Estadual entregou, na sexta-feira,

da colheita da safra de morango. Além de gerar uma boa renda nos meses de produção, que vai até o final de setembro, a cultura tem gerado empregos temporários e melhorado a qualidade de vida dos produtores. E os produtores de
morango agradeceram o apoio do município para a produção continuar. Página A7

os certificados para os colégios com as 50 maiores médias do Paraná e os 50 maiores
avanços no Ensino Fundamental e Ensino Médio no IDEB. Na foto, a chefe do NRE, Gilmara
Zanata com os (as) diretores das escolas da região que foram premiados (as). Página 6
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Coluna Ilustradas
Simone Tebet, Randolfe
e Vieira reagem a investida
de Bolsonaro contra STF
São Paulo (AE) - Senadores reagiram nesta manhã
à afirmação do presidente Jair Bolsonaro, no começo
do dia, de que pedirá ao Senado abertura de processo
contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso na próxima
semana. Em postagens no Twitter, Bolsonaro argumenta
que a instauração do processo estaria fundamentada no
artigo 52 da Constituição Federal, que estabelece como
competência privativa do Senado processar e julgar os
ministros do STF por crimes de responsabilidade.
Em resposta, a senadora Simone Tebet (MDB-MS)
lembra que o inciso que antecede o citado pelo presidente
garante a defesa da democracia, estabelecendo o cumprimento do “sufrágio universal, direto, secreto e maioria de
votos” para eleição presidencial. “Presidente vai mesmo
pedir ao Senado o impeachment de ministros do STF?
Quem pede pra bater no ‘Chico’, que mora no Inciso II,
artigo 52, da CF, se esquece de que o ‘Francisco’ habita
o Inciso I, do mesmo endereço”, escreveu a senadora no
Twitter.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, pediu que Bolsonaro deixe de
lado os “arroubos autoritários que serão repelidos pela
democracia” e “vá trabalhar”. “Estamos com 14 milhões
de desempregados, 19 milhões de famintos, preço absurdo
da gasolina, da comida. E o povo continua morrendo de
covid-19! Vá Trabalhar”, afirmou, na rede social.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) disse que
o pedido do presidente não passa de outra “cortina de
fumaça” para desviar o foco de suas ações. “Ministros do
STF podem e devem ser investigados por fatos concretos,
mas o tal pedido de impeachment que Bolsonaro pretende
apresentar contra Barroso e Moraes é só mais uma cortina
de fumaça para tentar esconder o mar de crimes comuns
e de responsabilidade que o próprio PR (Presidente da
República) cometeu”, escreveu, também na rede.

Cientistas descobrem duas novas
espécies de dinossauro na China
Uma parceria entre estudiosos brasileiros e chineses resultou na descoberta de duas espécies novas de
dinossauros saurópodes. As ossadas foram encontrados
na província Xinjiang, localizada no Noroeste da China.
O local, que apresenta rochas de aproximadamente 120
milhões de anos, já havia revelado centenas de pterossauros. O estudo foi publicado na revista Scientific Reports.
Uma das espécies foi denominada Silutitan sinensis,
identificada a partir de uma série de vértebras cervicais
médias e posteriores articuladas. Ela faz parte de um
grupo de dinossauros conhecido como Euhelopodidae,
exclusivo da Ásia
A outra espécie descoberta recebeu o nome Hamititan
xinjiangensis e foi identificada a partir de uma sequência
de vértebras caudais anteriores articuladas. A espécie
representa um grupo denominado Titanosauridae, raro
na Ásia, porém comum na América do Sul, inclusive no
Brasil.

ZONA AZUL

Empresa de Recife é classificada em 1º lugar na
licitação do estacionamento rotativo de Umuarama
Umuarama - A Divisão de Licitações e Contratos da
Prefeitura de Umuarama realizou na manhã de sexta-feira
(13), a abertura de propostas de preços para a concessão
da Zona Azul, o sistema de estacionamento rotativo pago
na cidade. O processo de concorrência, iniciado em 2019,
teve nesta fase a empresa BR-Tick Inovações Tecnológicas
Ltda, de Recife (PE), classificada em primeiro lugar.
Carlos Simões Garrido Júnior, da Comissão de Licitação, informa que agora, de acordo com a legislação, será
respeitado a fase para apresentação de recursos à proposta, com o prazo de cinco dias úteis e outros cinco para
a apresentação de contrarrazões. “Após decorrido este
prazo – e se nenhuma outra empresa objetar [apresentar
recursos] –, vem a nova fase, que é a constituição de uma
comissão especial para avaliação dos equipamentos e dos
sistemas a serem utilizados e a prova de conceito destes
equipamentos e sistemas”, detalha.
Após o OK dessa nova comissão, que será indicada pelo
Prefeito, vem a homologação do processo e a finalização
do contrato, que concedo o direito à exploração do serviço
público de estacionamento rotativo no município. “Esse

sistema traz a melhoria da mobilidade urbana. A concessão contempla a implantação, operação e gestão da Zona
Azul, em formato digital, denominado Sistema Inteligente
de Estacionamento Rotativo”, detalha Garrido Júnior.
A empresa terá de oferecer parquímetros, pontos de
venda e aplicativo digital e a manutenção de todos os
elementos do sistema operacional. “Deverá oferecer
ainda todo o apoio às autuações por infração às regras
do sistema, que serão executadas exclusivamente pelos
Agentes da Autoridade de Trânsito. Queremos preservar
os direitos do cidadão e o cumprimento da rotatividade
dos veículos estacionados nas principais vias da cidade,
bem como o controle e a aferição do uso remunerado das
vagas do sistema”, explicou.
Seis empresas haviam sido classificadas para esta
concorrência e a classificação, nesta fase, ficou com a
BR-TIC Inovações Tecnológicas em primeiro lugar, Zona
Azul Brasil Serviços em segundo, Área Azul Central Park
em terceiro, BR Parking Estacionamentos em quarto,
Consórcio TecnoParking Brascontrol em quinto lugar e
Hiper Off em sexto lugar.

Bolsonaro diz que pedirá ao Senado
abertura de processo contra ministros do STF
São Paulo (AE) - Em mensagens publicadas no Twitter, o
presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (14) que vai
levar ao Senado um pedido de abertura de processo contra
os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso,
do Supremo Tribunal Federal (STF). A manifestação ocorre
após a prisão ontem de seu aliado e ex-deputado federal
Roberto Jefferson, presidente do PTB.
A prisão de Jefferson um dia antes ocorreu por ordem de
Moraes, após ataques do ex-deputado a instituições. "Todos
sabem das consequências, internas e externas, de uma
ruptura, a qual não provocamos e desejamos", escreveu o
presidente em sua rede social.
"De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luís
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam
com atos os limites constitucionais. Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido
para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com
o art. 52 da Constituição Federal", completou.
Bolsonaro ainda escreveu que "o povo brasileiro não
aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais
(art. 5ª da Constituição Federal), como o da liberdade de
expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões

arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los".
O clima entre Bolsonaro, STF e o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) esquentou após o presidente insistir nos
ataques às urnas eletrônicas e na insinuação de que há um
complô para fraudar as eleições de 2022 a fim de evitar sua
vitória no pleito.
O Judiciário voltou do recesso disposto a dar uma
resposta dura a Bolsonaro. Primeiramente, a corte
eleitoral decidiu, por unanimidade, abrir um inquérito para apurar as acusações feitas pelo presidente,
sem provas, de que o TSE frauda as eleições. Depois,
Barroso assinou uma queixa-crime contra chefe do
Executivo e recebeu o aval do plenário da corte eleitoral
para enviá-la ao STF.
Também na semana passada, o corregedor-geral do TSE,
ministro Luís Felipe Salomão, solicitou ao Supremo Tribunal
Federal o compartilhamento de provas dos inquéritos das
fake news e dos atos antidemocráticos com a ação que pode
levar à cassação de Bolsonaro.
No mesmo dia, Moraes aceitou a queixa-crime de Barroso
e incluiu Bolsonaro como investigado no inquérito das fake
news.

LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE

Anvisa pede à Pfizer dados
sobre 3ª dose nos EUA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária enviou
ontem um ofício ao laboratório Pfizer, pedindo informações sobre os estudos de terceira dose de sua
vacina contra a covid-19. A agência quer dados sobre
a condução desses estudos e os resultados obtidos até
agora. “O objetivo é identificar os dados que embasaram a decisão da agência reguladora norte-americana
(Food and Drug Administration, a FDA) que autorizou
a aplicação da 3ª dose da vacina contra a covid-19 em
pacientes transplantados ou imunocomprometidos”,
afirmou a Anvisa. A FDA anunciou a alteração das
autorizações de uso emergencial das vacinas Pfizer/
BioNTech e Moderna contra a covid-19 para permitir
a aplicação dessa terceira dose. A autorização é válida
para indivíduos imunossuprimidos, como pessoas
que receberam órgãos transplantados ou que tenham
doenças que prejudiquem seu sistema imune, e ocorre
em meio a uma nova onda de infecções pela doença.
Outros países, como Chile e Israel, também têm aplicado uma injeção de reforço em alguns grupos.
A Anvisa propôs uma reunião com a empresa na
semana que vem, para aprofundar a discussão sobre
doses de reforço. Em nota, a Pfizer declarou que “está
avaliando os dados solicitados e responderá com toda
a documentação disponível”.
O laboratório AstraZeneca também está avaliando
a segurança, a eficácia e a imunogenicidade de uma
terceira dose da versão original de sua vacina. Os
testes estão sendo feitos em participantes do estudo
inicial que já haviam recebido as duas doses. A AstraZeneca está envolvida ainda em um terceiro estudo.
Ela desenvolveu uma segunda versão de sua vacina,
buscando a imunização contra a variante identificada
primeiramente na África do Sul.
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•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

John Fitzgerald Kennedy (1.917 - 1.963),
foi escritor, jornalista, político e militar da
marinha. Serviu como Presidente dos Estados
Unidos no auge da Guerra Fria e teve que lidar
com uma economia cada vez mais globalizada,
o fim da era da segregação racial, e, as relações
diplomáticas problemáticas com a União Soviética e Cuba. Até hoje JFK é lembrado e homenageado pelos feitos políticos que implementou
no país antes de ser assassinado. É dele a frase:
“O conformismo é carcereiro da liberdade e o
inimigo do crescimento”.
A Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão foi aprovada pelo Poder Legislativo
da França há mais de 230 anos, com o ideal
de emancipação e participação política de
todos os indivíduos, inspirados na ideologia
semelhante insculpido na Declaração de
Independência dos EUA. Este feito francês é
um marco na busca por um Estado de Direito,
legalmente justo e igualitário (ideal libertário).
O lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade se
tornou a base sólida do Estado Democrático
de Direito. Na prática, eram os direitos considerados naturais, universais e inalienáveis a
todos os homens, quais sejam, vida, liberdade
e propriedade. Essa última passaria, inclusive,
a ser o critério de designação social, não mais
os laços sanguíneos ou de tradição. O dízimo
foi prontamente abolido, bem como o Direito
Divino do Rei. O poder passaria a emanar do
povo.
Muitas conquistas foram incorporadas aos
hábitos e costumes da pessoa humana no mundo (direitos individuais e coletivos), a partir da
Declaração francesa. Todavia, foi a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, elaborada
pela ONU em 1948, quem pavimentou o irreversível direito à vida e à liberdade exercidos

pelo homem. Todas as constituições modernas
e democráticas se inspiram nos Direitos Universais do Homem.
A Constituição Federal do Brasil respeita
os princípios democráticos estabelecidos pela
Declaração Francesa e pela Declaração da
ONU. Logo, a vida, a liberdade e a propriedade
são bens protegidos pela Carta Magna como
cláusula pétrea, ou seja, imutáveis, e, por conseguinte, obriga os juízes a respeitá-las.
Infelizmente, estamos assistindo, passivamente, membros do Supremo Tribunal Federal,
reiteradamente, violar cláusulas pétreas da
constituição brasileira, quando, por dever de
ofício deveriam protege-las. Ao agirem assim, os
r. Ministros abrem as portas para o rompimento
do Estado Democrático de Direito, e, permitem
se instale no país o regime de exceção. Com
esse feito, se igualam aos Ministros Supremos
da Venezuela e da Argentina, no plano de
apoiarem a implantação do regime comunista
no Brasil. Isso é muito grave, e, só não vê quem
não quer enxergar!
John Kennedy, sabiamente, afirmava: “Não
perguntes o que a tua pátria pode fazer por ti.
Pergunta o que tu podes fazer por ela”. A luta
pela terra, pela liberdade e pela vida (hábitos
e costumes de um povo) faz parte da defesa
da soberania nacional. Não olvides disso.
Quem abrir mão destas conquistas essenciais
e históricas do ser humano, não é digno de
viver em sociedade. Será eterno escravo. Faça
sua escolha!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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IFIQUE ATENTO

Especialista alerta e dá dicas sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais

Umuarama - De
compras on-line a redes sociais, de hospitais a bancos, de
escolas a teatros, de
hotéis a órgãos públicos, da publicidade à
tecnologia: pode ter
certeza, a Lei Geral
de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) afeta
diferentes setores e
serviços e todos nós
brasileiras e brasileiros, seja no papel de
indivíduo, empresa
ou governo estamos
ligados a ela. Para entender a importância
do assunto, é necessário saber que a nova
lei cria um cenário de
segurança jurídica,
com a padronização
de normas e práticas,
para promover a proteção aos dados pessoais de todo cidadão
que esteja no Brasil.

ses contatos aceitarem
continuar recebendo
seus e-mails, como
também, aceitem ter
seus dados armazenados por você. “Você
precisa deixar claro
onde os dados serão
utilizados, para qual
finalidade e o motivo
de captar. O benefício do ponto de vista

O USUÁRIO E MULTA
Ainda segundo a entrevistada, para
usuário o ponto positivo é não ter sua
vida como um livro aberto. “Se você e
sua empresa não se adequarem é um
grande risco, pois a qualquer momento,
qualquer cliente pode solicitar saber
quais dados estão sendo coletados, para
qual finalidade e pedir que exclua todo
esse histórico. Isso significa que você
precisa ter esses dados bem organizados.
Caso o cliente te denuncie a multa pode
chegar a 2% do faturamento, limitado a
R$ 50 milhões”, noticiou Maria.

Neste cenário de
mudanças e no mundo em que os dados
valem seu peso em
ouro, os profissionais
de marketing e empresas, os quais utilizam tais informações
para traçar projetos e
estratégias, precisam
ficar atentos a nova
legislação.
Em entrevista ao
jornal Umuarama
Ilustrado, Maria Carolina Avis Neves, a
professora universitária e consultora de
Marketing Digital, esclareceu alguns pontos da LGPD. “Se sua
empresa coleta dados
dos usuários, clientes
e potenciais clientes,
ou simplesmente rastreia a navegação do

Conhecer
os principais
pontos da lei:

mercadológico é que
as empresas vão lidar
com leads qualificados e menos inchaço de números. Com
isso, pode ser que o
número total de visualizações ou de contatos diminua, mas são
grandes as chances
de um aumento em
taxas”, explicou.

Maria relacionou dicas para
os profissionais de marketing:
• Planejar para o site, uma página que contenha a política de privacidade da empresa. Um
advogado ou um DPO (data protection officer),
um profissional que lida apenas com a adequação
da sua empresa perante esta Lei, podem te ajudar.
A empresa precisa ter determinado a política de
privacidade, para que o profissional de marketing
planeje a inserção da política no site de forma
visível.
Maria Carolina é autora dos livros: SEO de Verdade: se não eﬆá no Google não exiﬆe e
Marketing Digital Baseado em Dados: métricas e performance

usuário por meio de
cookies é sua obrigação cuidar destes
dados. Não apenas
cuidar, mas garantir que os usuários e
clientes permitiram
que sua empresa armazene estes dados.

Esse é um desafio,
porque não estamos
falando só de leads
atuais, mas de toda
sua base de contatos.
Dá trabalho, mas é
essencial”, alertou.
C O N S E L H O DA

ESPECIALISTA
Entre as sugestões
da especialista, ela
orientou a enviar
e-mail para a base de
contatos, informando
a adequação à Lei e
dar oportunidade des-

• Incluir um aviso de coleta de cookies de
navegação no site. Se o usuário fizer 100 acessos
por dia, nos 100 acessos precisa concordar com
a coleta dos cookies.
• Estar de acordo com a lei, sempre que
utilizar ou manejar dados dos leads. Leia-se
simplesmente agir com ética.
• Importar dados de leads apenas coletados
no chamado first-party data, ou seja, dados que a
própria empresa coletou, sem contar com dados
vindos de terceiros. Nada de comprar lista de
e-mails, e muito menos vender esses dados. Esse
compartilhamento é proibido.
• Captar apenas dados necessários. Como é
preciso descrever a finalidade do armazenamento,
não tem motivos para perguntar muitas coisas
para o cliente ou potencial cliente. Quanto menos
perguntas nos formulários de conversão, melhor.
• Repensar o remarketing. Ele ficou ainda
mais desafiador, pois o usuário escolhe ser rastreado ou não a cada acesso. No aviso de cookies
de navegação, o usuário saberá que os dados
serão usados para fins de publicidade e pode não
concordar.
• Usar o selo SSL de segurança no site (o
HTTPS na URL) ajuda muito para que os dados
sejam criptografados, reduzindo o risco de ataques
ou do uso indevido de dados.
• Esquecer o SPAM. Nada de mandar mensagem no WhatsApp, e-mail, ligar, adicionar em
grupos, sem o consentimento do usuário.
• A cada mensagem enviada, por qualquer
canal, o usuário precisa saber que autorizou aquele recebimento, mas que a qualquer momento
pode se descadastrar.

EMPRESA NO EXTERIOR
A LGPD estabelece ainda que não importa
se a sede de uma organização ou o centro de
dados dela estão localizados no Brasil ou no
exterior: se há o processamento de conteúdo
de pessoas, brasileiras ou não, que estão no
território nacional, a LGPD deve ser cumprida.
Determina também que é permitido compartilhar dados com organismos internacionais
e com outros países, desde que isso ocorra a
partir de protocolos seguros e/ou para cumprir
exigências legais.
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ITRIPLO HOMICÍDIO

O que a polícia já sabe sobre o crime
bárbaro que chocou Umuarama
U muarama - Hoje, 15
d e agosto, completa uma
s emana da morte bárbar a de pai, mãe e filha. O
crime ocorreu no Dia dos
Pais (8), em um elegante
s obrado na avenida São
Paulo, área com o metro
q uadrado mais caro de
Umuarama e chocou toda
a comunidade pela viol ência, agressividade e
por quem é apontado pela
Polícia Civil (PC) como o
responsável pelas mortes.
O suspeito
A Polícia Civil afirma
não ter dúvidas de que o
c omerciante Jean Michel
d e Souza (39) matou a
e sposa, a advogada Jaq ueline Soares (39) e os
sogros, o empresário Antônio Soares (65) e a dona
d e casa Helena Marras
(59). PC ainda afirma ter
p rovas técnicas e testem unhais que colocam o
c omerciante no local do
crime.
Com ou sem confissão
“ Neste momento não
f az diferença para a Po-

l ícia Civil se o Jean Mic hel confessar ou não.
A s provas técnicas que
temos são suficientes para
manter a prisão dele neste
momento”, enfatizou o delegado-adjunto da 7ª SDP,
G abriel dos Santos Men ezes, responsável pelas
i nvestigações no dia em
que Jean Michel foi preso
em flagrante.
A motivação
A motivação seria pass ional e sustentada por
d ois pilares, segundo a
Polícia Civil. O primeiro
o ciúme excessivo que
marcou uma relação conturbada e violenta entre o
casal, segundo a polícia.
L egalmente casados
h á dois anos, Jean Michel e Jaqueline estavam
v ivendo em residências
separadas. Ele com a mãe,
no Jardim Alphaville e ela
c om os pais, no sobrado
onde o crime ocorreu.
A segunda motivação
seria um histórico de des entendimentos com o
sogro, que não aceitaria a
situação vivida pela filha.

Sem consenso
Se o casal estava separ ado ou junto ainda não
há consenso, nem mesmo
p ara a Polícia Civil. Nas
redes sociais há registros
d e Jean Michel e Jaquel ine como um casal feliz
em publicações ocorridas
i nclusive na semana das
mortes.
À polícia, amigos de
Jaqueline relataram que o
casal tinha diferenças por
causa do comportamento
possessivo do comerciante. Parte dos amigos disse
que Jaqueline considerava
a separação e outra parte,
que ela apenas não aprov ava o comportamento
d o marido, mas queria
m anter a relação. Para
a polícia, até o fim da investigação uma das teses
deve prevalecer.
Sem acreditar
Já conhecidos de Jean
M ichel dizem não acred itar que ele possa ter
c ometido o crime. Todos
o descrevem como uma
pessoa tranquila, cordata,
educada e até tímida.

Jean Michel e Jaqueline eﬆavam casados há dois anos, mas no momento viviam em casas
separadas (foto rede social)

Álibi, provas e contradições no triplo homicídio
E ntre a descoberta
d os corpos de pai, mãe
e filha pela empregada
da família, na manhã de
segunda-feira (9) e a prisão do suspeito ocorreu
no intervalo de 10 horas.
Esse tempo foi marcad o por perícias, coletas
d e evidências e testem unhos. No primeiro
contato com os policiais,
o comerciante Jean Mic hel Souza, apontado
como o autor das mortes,
a firmou não ter saído
de casa na noite de 8 de
agosto. Ele é casado com
Jaqueline, uma das vítim as fatais, juntamente
com seus pais, o empres ário Antonio Soares e
H elena Marras. Todos
foram mortos com golpes
de faca.
Álibi
De acordo com a polícia o comerciante mentiu
e o objetivo seria ter um
álibi.
S egundo o delegado
G abriel Menezes, resp onsável pelas investig ações, em depoimento
a mãe de Jean Michel
c onfirmou que o filho
saiu de casa na noite do
c rime e que não havia
r etornado até a meianoite, quando ligou para
Jean Michel e a ligação
não foi atendida porque
o telefone estava na residência.
Câmeras de
segurança
N esta semana a Pol ícia Civil apresentou
imagens de câmeras de
s egurança de um imóv el na rua da casa da
f amília do comerciante,
o nde é possível ver um
carro similar ao de Jean
M ichel, um GM Astra
prata, passar em frente
a própria residência e
não parar.
O horário: 22h58, momento em que o crime já
t eria ocorrido, segundo
a polícia. Informações
p ericiais iniciais repassadas pelo Instituto Médico Legal (IML) para a

Acesso secreto
N esta nova ‘varredura’ os policiais enc ontraram um acesso pelo lado externo do
i móvel. “Descobriram que tem um acesso
s ecundário que só mesmo quem conhece
a casa poderia fazer. Sai pela parte externa,
e ntra pelos fundos em outra sala e acessa o
piso superior. E também encontraram pingos de
sangue neste trajeto”, explicou Osnildo Lemes.
A Polícia Civil não tem dúvidas de que o
matador usou esse acesso secreto para chegar
até Jaqueline, que foi morta no banheiro de um
dos quartos, no piso superior. Ela foi encontrada
caída na banheira.

Água, sangue e rodinho

O crime foi descoberto na manhã do dia 09 em sobrado na Av. São Paulo em Umuarama

Outra evidência encontrada pelos investigadores foi um rodinho com vestígios do que
pode ser sangue.
“Aparentemente o criminoso se lavou com
uma mangueira e depois usou um rodinho para
puxar a água para um ralo que há na área de
serviço e após deixou o rodinho encostado na
parede, que foi apreendido e levado para perícia
para se confirmar que é mesmo sangue”, afirmou o delegado-chefe, Osnildo Carneiro.
S egundo o policial, esse cuidado com a
limpeza da cena do crime não é usual em um
criminoso comum, ou seja, que não tem envolv imento com as vítimas. “Se é um criminoso
comum mata e foge. Não para e limpa o local
para tentar esconder evidências”, argumentou.

Busca e apreensão
Na quinta-feira (12) as buscas ocorreram
n o comércio que Jean Michel mantinha em
sociedade com a família da esposa, uma loja
de tecidos e aviamentos no entorno da praça
Miguel Rossafa. De lá os policiais recolheram
um notebook, um celular e uma agenda contábil.
O mandado também foi concedido pela Justiça para a casa da mãe do suspeito, no Jardim
Alphaville. De lá foram recolhidos uma camiseta
com manchas que podem ou não ser de sangue
e uma faca de pão.
O sobrado onde o crime ocorreu passou por duas ‘varreduras’ por parte de inveﬆigadores
e peritos em busca de evidências e provas

polícia, estima o horário
as mortes até as 22 horas.
Provas técnicas
Menezes afirma ainda
q ue foram as provas
t écnicas que colocaram
Jean Michel na cena do
crime.

No carro do suspeito
os policiais encontraram
c om o uso de luminol
( substância que ilumin a o sangue) vestígios
d e sangue na maçanet a esquerda, volante e
câmbio.
N a casa de Jean Mic hel, foi encontrado

mais sangue ao lado do
tanque de lavar roupas,
l ocalizado na área de
s erviço e no local do
c rime, uma pegada do
chinelo do suspeito marc ada a sangue complet ou a lista de vestígios
organizada pela Polícia
Civil.

Varredura
Em uma segunda ‘varr eduras’ no sobrado,
realizada na quarta-feira (11), mais evidências
f oram encontradas e
d eram mais forma ao
quebra-cabeça.
S egundo o delegad o-chefe da 7ª SDP, Os-

n ildo Carneiro Lemes,
n a primeira busca os
p oliciais não haviam
e ncontrado evidências
na escada principal que
demonstrava ser esse o
caminho percorrido pelo
criminoso para acessar
o segundo pavimento do
sobrado.

Cidade
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Porque a polícia sustenta que Jean
Michel matou a esposa e os sogros
Desde o início das investigações a Polícia Civil
trabalhou com a hipótese
d e que o triplo homicíd io de pai, mãe e filha
foi cometido por alguém
c om acesso a residência
e próximo a família. E
a suspeita foi ganhando
mais força de acordo que
o dia de segunda-feira (9)
ia chegando ai fim.
D e plano foi descart ada a possibilidade de
roubo seguido de morte,
p ois a casa não tinha
sinais de arrombamento,
os dois carros estavam na
g aragem abertos e havia
f alta de sinais que indicassem reações de defesa
por parte das vítimas.
O suspeito
“Ainda cena do crime
a Polícia Civil começou
a receber informações
de que o marido de uma
d as vítimas teria prob lemas familiares com
eles e teriam constantes
d esentendimentos. Nós
procuramos essa pessoa,
c onversamos com ela,
q ue estava trabalhando
em uma loja de sua propriedade. Ela já sabia do
c rime e trabalhava norm almente. Isso também
c ausou estranheza. Ela
f oi questionada sobre os
fatos e informou de man eira bem simples que
não sabia de nada e continuou o atendimento na
loja”, afirmou o delegado
Gabriel Menezes.
Indiferença
Para a polícia, a reação
de indiferença ao saber da
morte da esposa e dos sogros, aliada as primeiras
informações de que Jean
Michel teria problemas de
r elacionamento com as
v ítimas o colocou como
um suspeito.
E toda a coleta de provas realizada naquele dia
levou a prisão em flagrante de Jean Michel acusado de ter matado a esposa
e os sogros. A decisão foi
t omada pelo delegado
após um teste de luminol
( reagente que ilumina
o sangue) realizado no
c arro do comerciante,

A expectativa é que
o laudo do Instituto
M édico L egal (IML)
a ponte os detalhes e
a causa das mortes e
o s laudos periciais da
Policia Científica conte

como foi a dinâmica do
crime.
Somente após é que
a polícia terá condições
d e concluir as investigações e encaminhar o
inquérito para a Justiça.

As mortes
A s informações reunidas até o momento
indicam que o triplo homicídio ocorreu na noite
de 8 de agosto, em um sobrado na avenida São
Paulo, área central de Umuarama.
S egundo a polícia o casal Antonio Soares e
Helena Marra foram os primeiros a morrer. Eles
estavam sentados junto a mesa da cozinha quando
foram surpreendidos com a agressão.
O primeiro a ser atingido foi o empresário, com
u m golpe certeiro de faca em seu pescoço, que
teria atingido uma artéria,segundo a polícia. Ele
ainda teria tentado correr para a porta, mas acabou
caindo já sem vida.
Já Helena Marra foi atingida com um golpe por
trás do pescoço, que quase a degolou, segundo a
polícia. A suspeita é que ela tenha tentado levantar
da cadeira e correr, mas infelizmente não conseguiu fugir. Morreu a poucos passos do marido.

As vítimas, o casal Antônio Soares e Helena Marra com a filha Jaqueline Soares

u m GM Astra prata, dar
positivo para vestígios de
sangue.
Era a comprovação necessária que se juntou a
outras evidências confir-

madas anteriormente (ler
matéria complementar.)
Os laudos
Os laudos finais com
o detalhamento e con-

t endo relatórios com a
c onclusão dos peritos
a inda não haviam sido
entregues à Polícia Civil
até o fim da tarde desta
sexta-feira (13).

Ainda segundo a polícia, após o criminoso teria
acessado o segundo andar do sobrado pela ‘passagem secreta’ e matado Jaqueline Soares.
A advogada apresentava duas facadas no peito,
um corte profundo na garganta que quase a degolou, além de uma série de ferimentos nos braços,
m ãos e rosto que seriam de defesa, segundo a
polícia.
Essa agressividade seria indicativo que a advogada seria o alvo principal do assassino, para a polícia.

A premeditação
O conjunto de provas reunido até o momento
pela Polícia Civil aponta que o crime pode ter
sido premeditado.
No Dia dos Pais (8) Jean Michel contou que
esteve no sobrado por volta das 13 horas, e levado
um presente ao sogro. Mas que a visita teria sido
rápida e que durante a noite teria permanecido em
casa. Ele nega desde o início ter voltado ao imóvel
naquele dia.
S egundo a Polícia Civil o comerciante teria
retornado ao imóvel durante a noite e matado pai,
mãe e filha. Ainda segundo a polícia, Jean Michel
não teria levado o celular consigo para ter um álibi e
também impedir a polícia de fazer um rastreamento
através do aparelho.

O maior investimento do
Brasil em rodovias será no
Paraná
Novo modelo de pedágios vai transformar a logística de
transportes do Estado.
Conheça os principais números do projeto:

R$ 44 bilhões de investimentos em obras
1.783 km de duplicações, sendo 90% até o sétimo ano
10 contornos urbanos serão construídos
253 km de faixa adicional em trechos já duplicados
R$ 35 bilhões adicionais para operação e manutenção

Delegado
Adjunto da
7º SDP,
Gabriel
Menezes
responsável
pelas
inveﬆigações

O grande volume de obras e investimentos vem acompanhado de
redução expressiva nas tarifas:

45% a 50% de desconto em relação aos valores atuais
Elaborado pelos governos federal e estadual, com participação ativa do
setor produtivo e da sociedade civil paranaenses, a proposta contempla:

Defesa de
suspeito
afirma
que ele é
inocente

Desde o primeiro momento em que soube ser o principal suspeito do crime Jean Michel afirmou ser inocente
e negou veementemente qualquer envolvimento com as
mortes. A informação chegou até a imprensa sempre por
intermédio dos advogados. Em seu depoimento à polícia,
o comerciante se manteve em silêncio.
N a quinta-feira (12) a advogada Josiane Monteiro,
assumiu o caso. Ela atuou como assistente de acusação
no caso da pequena Tábata Crespilho, que foi abusada e
morta em 2017.
Abalo
E m entrevistas a jornalistas, afirmou que seu cliente
está abalado, mas tranquilo por saber de sua inocência.
Também frisou que ainda não teve acesso a qualquer das
provas levantadas até o momento pela Polícia Civil e que
tem intenção de pedir exame de DNA para comprovar que
seu cliente não foi o autor das mortes.
Transferência
N a sexta-feira (13) o Departamento Penitenciário
(Depen) confirmou a transferência de Jean Michel para a
cadeia pública de Campo Mourão. Jean Michel tem terceiro
grau completo e por isso tem direito a cela especial, em
apartado dos demais detentos. Ele é formado em Tecnologia
em Gestão de Recursos Humanos pela Uniderp/Universidade Anhanguera, no ano de 2012.
O Jornal Umuarama Ilustrado pediu uma entrevista com
a advogada e com Jean Michel, mas até o fechamento da
edição não houve retorno.

Tarifas justas
Garantia de execução de obras
Transparência nos contratos
Estradas modernas e com pedágios menores significam:

Menores custos de transporte
Mais competitividade para os produtos do Paraná
Mais empregos e renda para os paranaenses

Por tudo isso, a Fiep apoia o novo modelo de pedágios.
Bom para a indústria, melhor para os paranaenses.
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Escolas estaduais
destaques no último Ideb
são homenageadas. Veja
quem foi da região

Momento em que Amélia entrega aliança para o casal Alexandre Correia e Ana Paula de Paula
Chefe do NRE, Gilmara Zanata com os diretores
das escolas premiadas

Curitiba - Diretores
de 160 escolas e chefes
dos 32 NREs (Núcleos
Regionais de Educação)
do Paraná estiveram
nesta sexta-feira (13)
no Palácio Iguaçu para
receber o certificado
diamante, premiação
criada pela Secretaria
do Estado da Educação
e do Esporte (Seed-PR)
para homenagear as escolas com os melhores
desempenhos no último
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), realizado
em 2019. A homenagem
contemplou as instituições de ensino com
mais de 600 matrículas.
O vice-governador
Darci Piana e o secretário da Educação e do
Esporte, Renato Feder,
participaram da cerimônia e entregaram os
certificados para os colégios com as 50 maiores
médias do Paraná e os
50 maiores avanços (de
2017 para 2019), tanto
do Ensino Fundamental
II (6º ao 9º ano) quanto do Ensino Médio.
Durante a cerimônia, Feder ressaltou
que o evento celebra a
qualidade do trabalho
que está sendo construído no Estado. “Este
evento foi promovido
em agradecimento a
essa rede espetacular
do Paraná, dando luz
ao trabalho dos profissionais, que estão
sempre muito comprometidos com a educação das crianças e adolescentes”, completou.
“Esse resultado
positivo é reflexo de
trabalho diário. Sem a
união das forças, não
seria possível esse nível de desenvolvimento, e nosso objetivo é
continuar crescendo”,
destacou o vice-governador Darci Piana.
O chefe do Núcleo
Regional de Educação
de Irati, Marcelo Fabricio Chociai Komar, parabenizou seus colegas,
os estudantes e toda
comunidade escolar
pelos bons resultados.
“Vemos uma soma de
forças que vem de todo
trabalho muito bem

instrumentalizado nas
nossas escolas, o que
se refletiu no avanço do
Ideb e vem se refletindo
a cada dia, por meio dos
nossos estudantes, que
estão brilhando e vão
brilhar muito mais”,
comentou Marcelo.
I
D
E
B
No último Ideb, o Paraná teve a alta mais
expressiva do País (de
0,7) no Ensino Médio,
de 3,7 para 4,4, subindo
de sétimo para o quarto
lugar no ranking de
escolas públicas. Já no
Ensino Fundamental
II (do 6º ao 9º ano), o
Estado subiu do sétimo
para o terceiro lugar na
classificação nacional,
com a média de 5,1.
SAEB
2021
Parte integrante da
nota do Ideb, o Sistema
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021
será realizado entre 8
de novembro e 10 de
dezembro em todas as
unidades da federação.
A partir de setembro,
as escolas participantes serão contatadas
pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira) para
fazer o agendamento
da aplicação dos testes.
Serão aplicadas
provas de Língua Portuguesa e Matemática
para estudantes de 5º a
9º anos do Ensino Fundamental e todas as
séries do Ensino Médio.
C E R T I F I CA D O
O U R O
Na última sextafeira (6), foi entregue
o certificado ouro a
668 escolas com os melhores resultados em
cada um dos 32 NREs.
O secretário Renato
Feder acompanhou a
entrega dos certificados aos diretores
de colégios do NRE
Área Metropolitana
Norte, que contempla 14 municípios. A
cerimônia aconteceu
no Centro de Formação dos Profissionais
da Educação (Cenforpe), em Pinhais,
na região metropolitana de Curitiba.

Confira a relação de nossas escolas
IDEB Diamante e seus respectivos
representantes:
1-Colégio Estadual de Iporã - Ensino Fundamental,
Médio e Profissionalizante
Diretor: José Sorrilha Baladeli
2- Colégio Cívico-Militar Monteiro Lobato
Diretor: Wilson Batista
3- Colégio Cívico-Militar Douradina
Diretor: Fábio Sarti
4- Colégio Estadual Tamandaré - Ensino Fundamental,
Médio e profissionalizante
Diretora: Vanessa Fort da Silva
5- Colégio Estadual Professora Hilda Trautwen Kamal
Diretor: Jefferson Henrique Trento
6- Colégio Cívivo Militar Cruzeiro do Oeste - Ensino
Fundamental e Médio
Diretora: Rosangela Sampaio da Cruz

IMILAGRE OU SORTE?

Casal de Umuarama
recupera aliança de
casamento, após oito
meses de orações
Umuarama - Foram oito
meses de oração e perseverança desde o dia que
o casal Alexandre Correia
e Ana Paula de Paula perderam a aliança de casamento. Os umuaramenses
estavam em uma almoço de
confraternização familiar
no pesqueiro Sol Nascente
em Iporã, 55 km de Umuarama, quando Correia perdeu
o anel, que simbolizava 22
anos de união matrimonial.
Em conversa com a reportagem do jornal Umuarama Ilustrado, Alexandre
Correia contou que, após
almoçar foi pescar com
seu cunhado e como sua
mão estava lisa, pois tinha
acabado de tirar um peixe
do anzol, a aliança caiu
do seu dedo direto para
o lago. “Eu fiquei cego e
nem pensei, pulei dentro
do lago e fiquei mais de
duas horas procurando,
mas não achei nada”, disse.
O incidente foi ocorrido
em dezembro de 2020 e
desde então o casal vinha
conversando com Amélia
Eguchi, proprietária do
pesqueiro, para quando o
tanque fosse esvaziado eles
voltariam para procurar
a aliança. “Na quarta-feira (11) Amélia ligou para

gente e eu fui no pesqueiro
procurar. Fiquei duas horas procurando com um
detector de metal, mas não
achei. Para falar a verdade,
neste momento perdi as
esperanças. Mas pedi para
a proprietária do pesqueiro
dar uma olhadinha novamente”, ressaltou Correia.
Quando Alexandre
chegou em Umuarama,
ele recebeu uma ligação
de Amélia. Ela tinha achado a aliança do casal em
meio a lama e folhas no
fundo do tanque. “Estamos muito felizes. Nosso
aniversário de casamento
é hoje [sexta-feira (13)].
Estamos comemorando desde ontem [quinta-feira (12)]. Só tenho
a agradecer o pessoal
do pesqueiro por não
desistir da gente”, falou.
Em um vídeo divulgado
em sua rede social, Amélia
Eguchi demostrou muita felicidade em poder entregar
a aliança para o casal, até
como forma de presente de
aniversário de casamento.
“Tá aqui o presente de
casamento de vocês. Eu
fiquei muito feliz por ter
encontrado a aliança em
meio ao barro e folhas,
foi um milagre”, finalizou.

A aliança de casamento perdida em dezembro de 2020 e
encontrada em meio a lama

Real digital reduzirá ainda
mais uso de dinheiro em papel
Agencia BR - É incomum
encontrar quem ainda vai
a um banco sacar dinheiro
para fazer pagamentos. As
transações digitais, seja
por meio de transferências,
cartões ou Pix, facilitam o
dia a dia e já fazem parte
da rotina de muitos consumidores. E em alguns anos,
os brasileiros terão mais
uma forma de lidar com o
dinheiro. Será lançado o
real digital, que está atualmente em estudo pelo Banco
Central (BC). O dinheiro
digital será emitido pelo BC.
De acordo com dados do
BC, em junho de 2021, o total
de papel-moeda em poder
das pessoas era de R$ 283
bilhões, enquanto o volume
de depósitos à vista (dinheiro depositado em contacorrente, sem remuneração
pelo banco) era de R$ 333
bilhões. Ao acrescentar a
esse valor outras formas de
liquidez, como os depósitos

remunerados, operações
compromissadas (compra e
recompra de ativos com pagamento de juros) e títulos
públicos federais, havia um
total de R$ 8,9 trilhões disponíveis de forma digital. Ou
seja, apenas cerca de 3% dos
recursos disponíveis para
as operações no país estão
na forma de papel-moeda.
O Banco Central diz que
a criação do real digital não
tem o objetivo de eliminar
de vez o papel-moeda, mas
a tendência é que seu uso
se reduza mais. “A intenção
é que o dinheiro em papel
conviva com o real digital
ainda por muitos anos. No
entendimento do BC, à medida que a população se torne
mais confortável com os
novos meios de pagamentos
digitais, o uso do dinheiro no
formato de papel se reduzirá
naturalmente”, ressaltou,
em nota à Agência Brasil.
Ainda não há previsão

para o lançamento do real
digital. “O que temos é um
horizonte de trabalho, de
discussões e de testes que
deve durar de dois a três
anos. Ao fim desse período,
o BC deverá ter reunidas as
condições necessárias para
decidir sobre a conveniência
e o melhor formato para a
emissão de um real digital”, declarou a instituição.
Como será a moeda
digital?
O BC tem trabalhado
para estabelecer as bases
para o desenvolvimento
da CBDC [Central Bank
Digital Currency, em inglês].
A moeda digital será
garantida pelo BC e as instituições financeiras vão
apenas guardar o dinheiro para o cliente que optar pela nova modalidade.
Entre as diretrizes estão
a ênfase no desenvolvimento
de modelos inovadores a
partir de evoluções tec-

nológicas, como contratos
inteligentes (smart contracts), internet das coisas
(IoT) e dinheiro programável; a previsão de uso
em pagamentos de varejo;
e a capacidade para realizar operações online e,
eventualmente, offline.
Moedas digitais no mundo
Segundo informações
do Banco Central, as Bahamas foram o primeiro país
a lançar oficialmente seu
CBDC, o Sand dollar, em
outubro de 2020. A China
tem um projeto-piloto em algumas cidades e fará testes
com visitantes estrangeiros
nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022.
O banco central dos Estados Unidos, o Fed, e a Digital
Dollar Foundation, trabalham para lançar a moeda
digital também. Outros países, como Coreia do Sul, Japão e Suécia, também estudam o lançamento da CBDC.
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IMAIS RENDA

Segunda etapa do Pró-Leite de Umuarama
pretende atender até 50 pequenos produtores
Umuarama - O Programa de Desenvolvimento
da Pecuária Leiteira de
Umuarama (Pró-Leite) teve
a segunda etapa lançada
durante reunião com pequenos produtores na tarde
desta sexta-feira, 13, no auditório da Sociedade Rural
de Umuarama (SRU), no
parque de exposições. Com
a proposta, a Prefeitura tem
a meta de atender até 50 propriedades rurais do município com assistência técnica,
melhoria na alimentação do
rebanho e no padrão genético para ampliar a produção
e a qualidade do leite.
Para atingir este objetivo,
a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente
terá os serviços da empresa
IGP Consultoria Agropecuária, contratada mediante
licitação para realizar o
diagnóstico das propriedades, apontar as deficiências
e desenvolver um plano de
trabalho para a melhoria
do processo produtivo, começando pela reforma das
pastagens, explicou o diretor
de Agricultura e Pecuária do
município, José Guilherme
de Oliveira Júnior.
A produção anual de leite
em Umuarama, de acordo
com o Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimen-

CRITÉRIOS
Para aderir ao programa é necessário se
enquadrar em alguns critérios, como ter no
máximo 20 hectares, renda bruta de até R$ 360
mil por ano, ter o leite como atividade principal
na propriedade e produzir no máximo 600 litros
por dia, além de pertencer à agricultura familiar.
O Pró-Leite vai continuar a atender um grupo da
fase um e ao final da reunião foram cadastrados
mais produtores para a segunda etapa.

Para Celso Pozzobom, todo esse trabalho busca desenvolver os conhecimentos dos produtores para que a pecuária leiteira mantenha um avanço contínuo

to Social), foi de 26.139.000
litros de leite em 2019, com
a ordenha do rebanho estimado em 6.500 vacas em
lactação, que renderam aos
produtores pouco mais de
R$ 35 milhões. Este é o produto de origem animal mais
expressivo na economia do
município.
POZZOBOM
O prefeito Celso Pozzo-

bom abriu a reunião, que
seguiu os protocolos preventivos contra a pandemia
de coronavírus. “A segunda
fase do Pró-Leite chega com
as experiências e o aprendizado da primeira fase e
deve atender mais produtores, porque os resultados
são muito positivos. Como
nosso quadro de servidores
é limitado, em quantidade,
decidimos contratar uma

assessoria especializada que
vai acelerar a execução do
programa e dar mais suporte
aos produtores, além de trazer novas ideias”, afirmou.
Para o prefeito, todo
esse trabalho busca desenvolver os conhecimentos
dos produtores para que a
pecuária leiteira mantenha
um avanço contínuo, cada
vez mais profissional e
lucrativa. “Com o diag-

Distribuição de mudas e incentivos à
agricultura aumentam a renda no campo
Umuarama - Oito agricultores familiares dividiram pouco mais de 1
mil mudas de maracujá
da variedade ‘gigante
amarelo’ distribuídas pela
Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, na última quinta-feira,
12. O repasse foi feito na
propriedade do agricultor
José Domingues, no distrito
de Serra dos Dourados. As
mudas foram produzidas
através de parceria entre
o município – que forneceu
as sementes, o substrato,
os invólucros e a orientação
técnica – e o produtor, que
cedeu a estufa e participou
com os cuidados no desenvolvimento.
O maracujá é uma fruta muito apreciada, tanto
para o consumo direto pela
população quanto para a
produção industrial de polpa para sucos. Por isso, a
comercialização é garantida. “Além da boa aceitação
pelo mercado, a Prefeitura
pode adquirir toda a produção do município através
do Banco de Alimentos,
da Cooperu (Cooperativa
dos Pequenos Produtores
Rurais de Umuarama) e
também para a merenda
escolar, além de possibilitar
vendas através do Sacolão
do Produtor”, explicou o
diretor de Agricultura e
Pecuária, José Guilherme
de Oliveira Júnior.
Outra vantagem é que a
produção não exige grandes cuidados, podendo ser
tocada pela própria família
do agricultor. “Temos variedades bem adaptadas para
o solo e clima da região.
Graças a essa parceria com
o seu José Domingos, distribuímos as mudas tutoradas
já com cerca de 1 metro de
altura – o chamado ‘mudão’
–, que chega bem desenvolvida ao campo e ajuda
a reduzir a incidência de
pragas e doenças e, com os
devidos cuidados, permite
uma excelente produtividade”, apontou o agrônomo do

José Guilherme de Oliveira Júnior entrega mudas de maracujá da variedade ‘gigante amarelo’ para produtores

O maracujá é uma fruta muito apreciada, tanto para o consumo direto pela população quanto para a produção industrial
de polpa para sucos

município, Márcio Rezende.
As perspectivas são
tão boas que a Secretaria
da Agricultura pretende
expandir o programa no
próximo ano, aumentando
o número de produtores
atendidos, bem como a
produção das mudas para
distribuição gratuita aos
cadastrados. O maracujá
produz frutos por cerca
de sete meses (entre dezembro e junho) e o cultivo
é feito em agosto. Caso a
lavoura seja bem cuidada e
não sofra prejuízos devido
a intempéries, a produção
esperada é de 20 a 25 quilos
por pé.
O município tem um
programa de distribuição
de mudas de citros (laran-

ja, poncã e mexerica) e de
outras frutíferas, como banana, goiaba e mamão – só
desta fruta foram repassadas cerca de 5 mil mudas,
segundo José Guilherme
Júnior. “Já temos uma boa
produção de verduras e
legumes, estamos avançando nos tubérculos e agora,
com o apoio do prefeito
Celso Pozzobom, estamos
estimulando a fruticultura.
Umuarama compra muita
fruta de outros centros e a
intenção é que esse mercado pode ser atendido pelos
nossos agricultores familiares”, afirmou o diretor.
DIVERSIFICAÇÃO
Outro ponto positivo
é que os fruticultores po-

dem trabalham com várias
culturas ao mesmo tempo.
“A diversidade é um fator
importante pois possibilita
a produção em épocas distintas, assegurando renda
durante todo o ano ao agricultor”, disse o agrônomo
Márcio Rezende.
O produtor José Domingos é um exemplo. Além de
cultivar maracujá há cerca
de 20 anos em sua chácara,
de três alqueires, ele também tem banana, abacate,
manga, mamão e até pitaia,
tudo cuidado apenas por
ele e pela esposa. “Em
alguns períodos, quando o
trabalho pesa mais, a gente
contrata diaristas. Mas
raramente a gente precisa
de mais mão de obra”, comentou.
INCENTIVOS
O agricultor também
destaca o apoio oferecido
pelo município, que ele
julga fundamental para
os pequenos produtores.
“Nós recebemos esterco
de frango, adubo supersimples, calcário, mudas
e a orientação técnica
que é muito importante.
Isso faz uma diferença
enorme na atividade rural,
pois assim a produção
é garantida e podemos
aumentar a nossa renda,
tornando a agricultura
mais atrativa”, completou
José Domingos.
Por fim, o diretor José
Guilherme Júnior disse que
a qualidade de vida proporcionada por propriedades
rurais mais produtivas
é fundamental, também,
para manter o homem no
campo. “Temos visto até
filhos de agricultores que
já haviam saído do sítio
voltarem para a agricultura
e pecuária, dada a rentabilidade dessas atividades
e as condições da vida no
campo. Esse é outro fator
importante dos incentivos
que o município oferece
para os nossos agricultores”, finalizou.

nóstico em mãos, a Prefeitura ajudará no que for
necessário para aumentar
a produção e a renda dos
produtores. Estamos adquirindo insumos, equipamentos para serviços
agropecuários e com a consultoria estaremos mais
próximos da realidade do
produtor, para superarmos
as dificuldades juntos”,
completou Pozzobom.
O PROJETO
O Pró-Leite – fase dois
– será executado de agosto
deste ano a dezembro de
2024. “A equipe já visitou 15
propriedades e pretendemos
chegar a 50. Com vacas mais
sadias, bem alimentadas
e de alto padrão genético
poderemos dar um salto na
produtividade e aumentar
a renda dos pecuaristas,

segurar os jovens no campo
e garantir mais qualidade
de vida”, continuou José
Guilherme.
O técnico agrícola Wilson
Lopes, da IGP Consultoria
Agropecuária, disse que
a empresa existe há nove
anos, assessorou o Programa Balde Cheio (do Banco
do Brasil) e tem experiência
também junto a alguns municípios da região. “Vamos
trabalhar com consultoria
técnica e gerencial, diagnóstico, planejamento e
execução. Nosso termo de
cooperação tem bem definidos os direitos e os deveres
de cada parte – empresa,
município e produtores inscritos – e um caderno de
acompanhamento que vai
registrar a evolução da
produção ao longo do programa”, detalhou.

Cultivo de morango gera
empregos e renda em pequenas
propriedades de Umuarama
Umuarama - Os agricultores da Vila Rural São Carlos,
no distrito de Lovat, atingiram nesta segunda-feira, 9,
o pico da colheita da safra
de morango. Além de gerar
uma boa renda nos meses de
produção, que vai até o final
de setembro, a cultura tem
gerado empregos temporários e melhorado a qualidade
de vida dos produtores. A
estimativa da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente é que, apenas
na vila rural, sejam colhidas
40 toneladas da fruta.
Os produtores de morango contam com apoio
importante do município.
“Nós fornecemos o trator
para o manejo e preparo
dos canteiros, adubação
orgânica (esterco de frango) e assistência técnica.
Isso e mais a dedicação dos
agricultores têm produzido
ótimos resultados. Essa estimativa de produção envolve apenas cinco produtores,
com propriedades de 5 mil
m² onde dividem o pouco
espaço entre morango e hortaliças”, explicou o diretor
de Agricultura e Pecuária,
José Guilherme de Oliveira
Júnior.
O ciclo de produção vai
de abril (plantio) a setembro.
Com 9 mil pés plantados, o
agricultor Gilval Elias dos
Santos estima colher mais de
10 toneladas de morango em
sua propriedade. Ele conta
que a fruta é a sua principal
fonte de renda, embora tenha

outras atividades, e que trabalha com dois empregados
fixos. “Mas agora, no período
da colheita – que deve durar
até 90 dias –, contratamos
mais sete pessoas (na maioria mulheres da própria vila
rural) para trabalho temporário porque a demanda de
serviço aumenta bastante”,
afirmo.
O agrônomo da Prefeitura, Márcio Rezende, explica
que a produtividade aumentou neste ano por conta do
clima, cuidados e da escolha
cerca da variedade (dover e
camarosa). “Tivemos temperaturas mais amenas, até
frias, e pouca chuva ao longo
do ano. Isso ajuda no desenvolvimento das plantas e na
menor ocorrência de pragas.
Além da quantidade acima
da média, teremos frutas de
ótima qualidade nesta safra,
que é a melhor dos últimos
anos”, apontou.
Gilval reforça que os incentivos da Prefeitura é
fundamental para os bons
resultados, já que não têm
nenhum custo para os produtores. “Isso é um grande
estímulo dado pelo prefeito
Celso Pozzobom”, agradeceu. Uma parte da produção
é adquirida pelo Banco de
Alimentos, outra atende a
merenda escolar e o excedente é comercializado diretamente pelos produtores.
O preço médio do morango
hoje, no mercado, é de R$
15,00 o quilo, podendo chegar a R$ 20,00.

A estimativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente é que, apenas na vila rural, sejam colhidas 40 toneladas da fruta
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Corinthians tenta deixar de ser saco de
pancadas em Itaquera, agora contra o Ceará
São Paulo (AE) - O
Corinthians enfrenta o
Ceará neste domingo, às
16h, com a missão de tornar um pouco melhor o
retrospecto quando joga
em casa, na Neo Química
Arena. Sob o comando
do técnico Sylvinho, o
time tem 20% de aproveitamento, com uma
vitória, três empates e
cinco derrotas.
É um porcentual de
time que está na zona
de rebaixamento. Neste
Campeonato Brasileiro
só não seria pior do que
a lanterna Chapecoense,
que em rodadas somou
quatro pontos e tem 8,9%
de aproveitamento.
O mais recente tropeço foi exemplar. Diante
do Flamengo, o Corinthians fez um primeiro
tempo muito ruim, não
agrediu o adversário
em nenhum momento,
levou três gols e só não
tomou mais porque os
atacantes adversários
também desperdiçaram
suas oportunidades.
Para tentar deixar de
ser um saco de pancadas
em casa, o técnico Sylvinho levou os jogadore
s para treinar na Neo
Química Arena na última
quinta-feira.
"Conhecemos nosso

ATRASO DE SALÁRIO
Não bastasse a campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o Corinthians também enfrenta
problema de atraso de salário dos jogadores. O
dinheiro referente a agosto era para ter caído
dia 6. “Estamos de cabeça tranquila. Nossa
diretoria está sendo sempre bem clara conosco.
Sabemos a situação do clube, mas a diretoria
tem buscado de todas as maneiras arcar com as
responsabilidades. Estamos focados em vencer
o Ceará”, disse Gabriel.
Já o Ceará vai defender uma invencibilidade
de 11 jogos no Campeonato Brasileiro. O meia
Vina está suspenso pelo terceiro cartão amarelo
e, por isso, não viajou. No seu lugar, vai entrar
Jorginho. Eles se revezam na condição de titular
na equipe do técnico Guto Ferreira. Esta, inclusive, será a única mudança do treinador para o
duelo diante do Corinthians, uma vez que vem
mantendo a base dos últimos jogos.
Apesar da longa invencibilidade, o Ceará
ainda não venceu longe do Castelão, detalhe
importante para quem quer lutar por uma vaga
na próxima edição da Copa Libertadores. Guto
Ferreira falou sobre o desafio diante do Corinthians.

estádio, o quique da bola,
a velocidade. Mas neste
período de frio e calor a
grama pode mudar um
pouco, e não podemos
sentir nosso campo. Foi
produtivo, legal, é bom
valorizar nossa casa e
já mentalizar o jogo de
domingo. É uma preparação diferente, nós
gostamos e não podemos
sentir essa pressão dentro de casa. Sabemos que
os resultados não são
bons. Queríamos vencer,

Jogos de Hoje
Flamengo X Sport
Corinthians X Ceará
Fortaleza X Santos
Bahia X Atlético GO
Cuiabá X Athletico PR
Inter X Fluminense

Segunda-feira
Chapecoense X América-MG

Corinthians coleciona várias derrotas em casa, mas quer reverter isso contra o Ceará

vencer e vencer. Não vem
acontecendo, mas pode
acontecer, pois trabalhamos para isso. Que domingo seja uma mudança
de chave", comentou o
volante Gabriel.
O meia-atacante Giuliano deve fazer sua estreia em casa. Ele fez
seu primeiro jogo com a
camisa do Corinthians
no empate sem gols com

o Santos. Permaneceu
em campo o jogo inteiro
praticamente. Deu mais
criatividade para o setor
de armação, mas sentiu
a falta de ritmo.
Renato Augusto, que
foi apresentado durante
a semana deve começar
no banco de reservas.
Ele estava no futebol
chinês e não joga desde
dezembro.

"A gente vem trabalhando bastante nos últimos dias para recuperar
a parte física sem correr
riscos. Começar os jogos
de forma gradativa, de
15 a 20 minutos, e ir
subindo a minutagem
de jogo. Contra o Ceará,
devo ir para o banco.
Para fazer algo em torno de 15 a 30 minutos",
afirmou o camisa 8.
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Filmes

Sobre o reality

Isolados na natureza, os participantes do “The Bridge Brasil”
têm um objetivo em comum: construir uma ponte de 300 metros
atéĐuma ilha, onde encontrarão o prêmio. Para isso, eles têm
apenas 20 dias e só podem utilizar o que estiver à sua volta como
materiais de construção. Enquanto constroem a ponte, devem
fazer alianças entre eles, porque, ao chegaremĐà ilha, será feita
uma votação para decidir com quem fica o prêmio. O participante
escolhido avalia se vai compartilhá-lo com seus aliados ou não.

Filme nacional

Em “A Suspeita”, filme dirigido por Pedro Peregrino, Glória Pires interpreta Lúcia, uma
comissária exemplar da Polícia
Civil do Rio de Janeiro que,
em meio a uma investigação
sobre um grande traficante do
país, encontra indícios de que
alguns de seus colegas policiais
podem estar envolvidos em um
esquema de corrupção. No entanto, a descoberta de que sofre
do Mal de Alzheimer torna o
seu trabalho muito mais desafiador. O longa, que também
é coproduzido pela atriz, vai
abrir a Mostra Competitiva do
49º Festival de Gramado, no
dia 13 de setembro.

Novelas – 15/08/2021
Não há exibição.
Filmes – 15/08/2021
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)

Foto: Vladimir
Brichta / Paulo Belote-RG
1) Na novela
“Rock Story”, Vladimir Brichta interpretou o cantor
Gui Santiago. Qual
dessas duplas de
atrizes fez par romântico com o ator
no folhetim?
a) Ana Beatriz
Nogueira e Bianca
Comparato
b) Nathalia
Dill e Aline Moraes
c) Aline Moraes e Marina Moschen
d) Nathalia Dill e Antônia Moraes
2) Qual dessas atrizes viveu a personagem Elisa na minissérie
"Um Só Coração"?
a) Juliana Didone
b) Juliana Silveira
c) Fernanda Paes Leme
d) Mel Lisboa
3) A jornalista Glória Maria é natural de qual Estado brasileiro?
a) Rio de Janeiro
b) São Paulo
c) Minas Gerais
d) Bahia
4) Quem fez par romântico com Ana Paula Arósio na minissérie "Os Maias"?
a) Matheus Nachtergaele
b) Otávio Müller
c) Selton Mello
d) Fábio Assunção
5) Qual desses famosos é casado com a atriz Taís Araújo?
a) Lázaro Ramos
b) Netinho de Paula
c) Rocco Pitanga
d) Erik Marmo
(Respostas: 1-b / 2-c / 3-a / 4-d / 5-b)

Nove reality

A HBO Max anunciou o início das filmagens da versão brasileira
do reality show de sobrevivência “The Bridge Brasil”, uma produção
que reunirá um grupo de 14 famosos do mundo das artes, esportes
e redes sociais, para disputar o grande prêmio de RĐ500 mil. Com
apresentação de Murilo Rosa, o programa terá no elenco a cantora Pepita, a atriz Danielle Winitis, o cantor Badauí, o ator Fábio
Beltrão, a modelo Suyane Moreira, a empresária Paola Santerini, o
empreendedor cultural Boaventura Carneiro, o policial civil Diego
Del Rio, a modelo Priscila Sena, a atriz e cantora Polly Marinho, a
arquiteta Jordana Louise, o empresário e shaper Henrique Fares, entre
outros participantes.

Suspense na telona

“Janela Indiscreta”, de Alfred Hitchcock, se transformou em um
dos filmes mais famosos de todos os tempos com um conceito simples,
mas irresistível. O novo filme do diretor Joe Wright, que está disponível na Netflix bebe da mesma fonte que o longa. Mas, "A Mulher na
Janela" leva essa ideia, do protagonista-voyeur, para novos lugares. No
longa, Amy Adams interpreta Anna Fox, uma mulher em uma profunda
crise de agorafobia. Sem sair de casa há mais de dez meses, Fox se
encontra em um dilema quando ela, da sua janela, testemunha algo
inimaginável acontecendo no prédio do outro lado da rua. Por mais
incrível que seja, “A Mulher na Janela”, com a sua locação única e
protagonista solitária, não foi filmado durante a pandemia da Covid-19.
O filme teve um percurso difícil de produção que acabou se alongando
por anos. Pra quem gosta de suspense, vale a pena conferir.

Estreia hoje

Os seis últimos episódios de “Hard”
estreiam hoje na HBO Max. A minissérie brasileira exclusiva da HBO conta a
história de Sofia (Natália Lage), uma
dona de casa que precisou se reinventar
após a morte repentina de seu marido.
Ainda de luto, ela descobre que seu
marido era dono de uma produtora de
filmes pornográficos chamada SofiX, e
que agora ela é a herdeira do negócio.

Carreira

Maria Lina Deggan, noiva de Whindersson Nunes, está investindo na
carreira de digital-influencer e já contabiliza muitos seguidores. Ela sempre
foi discreta, mas agora “abriu” o seu
Instagram para quem quiser acessar.

Kong: A Ilha da Caveira
(Kong: Skull Island) 12h30, na Globo, EUA/Vietnã, 2017.
Direção de Jordan Vogt-Roberts. Com Tom Hiddleston, Samuel
L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly. Bill tenta obter a verba
necessária para bancar uma expedição a uma ilha perdida.
Ele acredita que lá existam monstros, mas precisa de provas
concretas.
Jumanji
(Jumanji) 13h15, na Record, EUA, 1995. Direção de Joe
Johnston. Com Robin Williams, Jonathan Hyde, David Alan
Grier, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt. Dois jovens
encontram e começam a jogar um jogo de tabuleiro mágico
chamado Jumanji. Sem querer, libertam um homem que estava
preso no tabuleiro há décadas, além de uma série de perigos
que só podem ser vencidos se o jogo for terminado.
A Condenação
(Conviction) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2010. Direção
de Tony Goldwyn. Com Hilary Swank, Sam Rockwell, Minnie
Driver. A garçonete Betty Anne Waters deixa sua vida de lado
para tentar livrar o irmão de uma acusação de assassinato.
Convencida da inocência dele, ela volta a estudar Direito para
poder assumir o caso, na esperança de libertá-lo.
Operação Mekong
(Mei Gong He Xing Dong) 22h55, na Globo, China, 2016.
Direção de Dante Lam. Com Eddie Peng, Joyce Wenjuan Feng.
Dois navios comerciais são emboscados no Rio Mekong. Para
descobrir o que aconteceu, o Capitão Gao Gang precisará usar
toda sua experiência.
Beethoven: a Corrida para a Fama
(Beethoven’s Big Break) 00h45, no SBT, EUA, 2008. Direção
de Mike Elliott. Com Jonathan Silverman, Jennifer Finnigan,
Rhea Perlman, Eddie Griffin. Eddie, pai solteiro dedicado,
trabalha como treinador de animais e assistente em filmes em
que seus "alunos" atuam. Seu filho, Billy, cansado de pedir um
cachorro para o pai, não pensa duas vezes quando encontra,
nas ruas, um enorme São Bernardo e o leva para casa. O simpático cão logo dá pistas que revelam seu nome e se destaca,
acidentalmente, como um astro das telas.
A Rocha
(The Rock) 00h55, na Globo, EUA, 1996. Direção de Michael Bay. Com Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, Michael
Biehn, William Forsythe, David Morse. Um perito em armas
químicas e o único homem que já conseguiu fugir de Alcatraz
precisam libertar prisioneiros feitos por terroristas.

Alﬁnetada

Em entrevista à apresentadora Daniela Albuqu erque, no “Sensa cional” que foi ao ar pela
Rede TV!, Val Marchiori faz uma crítica às celebridades que não
retribuem o carinho dos fãs. Ela relembrou ter presenciado um
episódio envolvendo o cantor Victor Chaves, ex-dupla sertaneja
com o irmão Léo, durante um voo internacional e alfineta: “O
irmão dele é um fofo, mas ele...”. Segundo a socialite, enquanto
tirava fotos com as aeromoças, ouviu que o cantor não havia
sido receptivo à abordagem das moças. “Ele pediu para não ser
incomodado, não quer fazer foto”, disseram elas. Val não deixou
a situação passar despercebida. “Abri a cortina do avião e falei:
'Victor, vem cá fazer foto com a gente’”, disse ela ao cantor, que
mesmo contrariado topou o convite. "Eu não tenho paciência. O
cara é artista, tem que sentir o carinho das pessoas e não quer
fazer foto".

Jesse Stone: Perdido No Paraíso
(Jesse Stone: Lost In Paradise) 02h55, na Globo, Canadá,
2015. Direção de Robert Harmon. Com Tom Selleck, William
Devane, Alex Carter, Gloria Reuben, Leslie Hope, Luke Perry.
A justiça de Boston culpou um serial killer pela morte de uma
prostituta, mas o policial Jesse Stone suspeita que o verdadeiro
assassino ainda está livre.

No Telecine Premium

O filme "L.O.C.A" estreia hoje, no Telecine Premium, e mostra história de três mulheres desconhecidas que se unem para
uma vingança contra seus ex-namorados. Uma das estrelas do
longa é Mariana Ximenes, que interpreta a Manuela. "A Manuela
é uma jornalista, que quer revolucionar, que quer trazer um
pensamento mais plural, com mulheres diversas como exemplo
e inspiração", revela a atriz sobre sua personagem.

Copa Truck

A Band apresenta hoje, às 14 horas, a quinta etapa da temporada 2021 da Copa Truck. O Autódromo Internacional de
Tarumã, localizado em Viamão, no Rio Grande do Sul, recebe a
competição de caminhões para duas corridas. As provas serão
realizadas no tradicional circuito que possui 3.039 metros e
9 curvas. A narração será de Luc Monteiro, com comentários
de Mauricio Ferreira e reportagem de Cesar Bresolin.

Novo programa

E a Globo já estuda como será seu novo programa nas tardes
de sábado para 2022. Os nomes de Marcos Mion e Tiago Leifert
estão no páreo para comandar a atração.

Na Band

A Band pretende lançar várias novidades em sua grade de
programação nos próximos meses. Além da estreia de Faustão,
a emissora também está fechando os últimos detalhes para a
contratação de Marília Gabriela.

O carinho dos fãs

A cantora Thaeme tem um quarto
no qual ela guarda todos os presentes
que ganhou dos seus fãs, ao longo da
carreira. Entre os itens, são inúmeros
os ursinhos de pelúcia.

Preservando a ﬁlha

Débora Nascimento dedica todo o
seu tempo à filha Bella, que tem 3 anos
e é fruto do relacionamento com José
Loreto. A atriz faz questão de preservar a menina dos holofotes e mantém
relacionamento cordial com o ex-marido, a fim de garantir a estabilidade
da criança.

Áries
Só sua boa vontade não será suficiente para que consiga bons resultados
no trabalho. Você tem que ser mais
objetivo e se dedicar mais, inclusive se
atualizando através de cursos.

Libra
Melhores oportunidades de soluções
em assuntos jurídicos. Preﬆe mais
atenção às pessoas à sua volta. Às
vezes exiﬆe alguém ao seu lado só
esperando uma palavra de carinho.

Touro
Impulsionado em descobrir suas
verdadeiras aptidões e transformar
o próprio ambiente, sua percepção
eﬆará apurada na conquiﬆa de novos
horizontes. Faça cada coisa no seu
devido tempo.

Escorpião
Cuide da saúde e da reputação. Você
sentirá uma forte necessidade de
expressar suas ideias e projetos, mas
espere o momento certo para isso. Vá
com calma e não se eﬆresse.

Gêmeos
Esmero e capricho demasiados
poderão resultar em perda de tempo.
Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de
passar. Faça o que tem a fazer com
brevidade.

Sagitário
Se tiver que enfrentar alguns obﬆáculos em seu lar baﬆa usar a inteligência
e conseguirá superá-los com sucesso.
Boa fase para elevar-se no campo
profissional. Evite causar acidentes.

Câncer
Viver em paz e sem perturbação será
muito importante agora. Para que
tudo isso aconteça, evite participar
de intrigas e rivalidades com quem
quer que seja. Felicidade no amor e
nas diversões.

Capricórnio
Tente explorar todas as suas potencialidades de ampliar seu conhecimento.
Os contatos sociais devem eﬆar em
primeiro lugar para você. Pense sempre positivo e seja feliz!

Leão
Sua inteligência poderá se elevar devido ao bom fluxo do momento. Contudo, procure compreender melhor
seus colegas de trabalho bem como
os familiares e a pessoa querida.

Aquário
Procure manter seu eﬆado de ânimo
mais calmo e otimiﬆa, neﬆe e nos
próximos dias para que não venha a
sofrer prejuízos e embaraços. Êxito
nos eﬆudos e pesquisas de trabalho.

Virgem
Dia excepcional. Aproveite-o para
colocar em dia seus assuntos pendentes e resolver uma situação com
a pessoa amada. Se ainda não se
casou, poderá ter chance de ficar
noivo ou casar-se agora.

Peixes
Eﬆe período pede maior organização
em seu orçamento, pois poderá ter
gaﬆos extras. Cuidado para não sair
gaﬆando a torto ou direito. Economizar será sua melhor e única opção.
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Governo do Estado prorroga atuais medidas
restritivas contra a covid-19 até 31 de agosto
Curitiba - O Governo do
Estado optou por estender
até o dia 31 de agosto as
atuais medidas restritivas para enfrentamento
à pandemia no Paraná. A
decisão leva em consideração o avanço na campanha
de vacinação contra a
covid-19 e a estabilidade
dos indicadores de casos
e internações em decorrência do vírus.
O novo decreto
(8.346/2021), assinado
pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior, foi
publicado no Diário Oficial
do Estado de sexta-feira
(13) – a atual normativa
venceria às 5h de domingo
(15).
De acordo com a peça
jurídica, a restrição da circulação em espaços e vias
públicas segue entre 24h
às 5h, com exceção para
as atividades e serviços
essenciais. O mesmo vale
para a comercialização e o
consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.
Ele permite também a
realização de algumas categorias de eventos, desde
que respeitadas todas as
medidas de prevenção.
Em locais abertos, para
público exclusivamente
sentado ou delimitado,
sem consumo de alimentos
e bebidas, poderão ser
realizados eventos com capacidade máxima de 60%
do previsto para o local,
desde que não ultrapasse

O novo decreto (8.346/2021), assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, foi publicado no Diário Oficial do
Eﬆado de sexta-feira (13)

500 pessoas. Já se houver
consumo de alimentos e
bebidas, a lotação prevista
é de 50%, também para o
máximo de 500 pessoas.
Em locais fechados, por
sua vez, a taxa de ocupação é de 40% para até 500
pessoas, sem nenhum tipo
de consumo.
Em ações que envolvam comidas e bebidas,
o regramento estabelece
o limite de 400 pessoas e
lotação de 30% do previsto, respeitando a seguinte
ordem: I – espaços com
capacidade máxima de
200 pessoas poderão re-

ceber eventos de até 80
pessoas; II – espaços com
capacidade entre 201 a
500 pessoas, poderão sediar eventos de no máximo
150 pessoas; III – espaços
com capacidade entre 501
a 1000 pessoas poderão
sediar eventos de no máximo 300 pessoas; e IV –
espaços com capacidade
máxima acima de 1001
pessoas poderão sediar
eventos de no máximo 400
pessoas.
PROIBIÇÕES
Permanece proibida,
contudo, a realização pre-

sencial dos eventos, de
qualquer tipo, que pos-

INDICADORES
Para balizar a decisão, o Governo
do Estado levou em consideração
os dados do boletim epidemiológico
divulgado pela Sesa. A média móvel de
mortes, por exemplo, teve uma redução
de 50,3% em relação a 14 dias atrás.
No mesmo espaço de tempo, os casos
reduziram 23,7%. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento da Covid-19 está em 59%. Já a

O seu rosto merece ser valorizado e
a maquiagem é aliada da autoestima
A pandemia nos obrigou ao uso de máscaras,
nos obrigou ao isolamento.
Agora temos a vacina e,
pouco a pouco, está sendo
construída uma nova realidade. Ainda precisamos
usar máscaras e ainda precisamos evitar as aglomerações. A máscara esconde
boa parte do rosto daí não
prestar muita atenção aos
detalhes da maquiagem
parece ser automático. Só
que não!
Continuar os cuidados
com a aparência é fundamental para manter a autoestima. E mais, os olhos
ganharam mais destaque
por isso a dica é caprichar
ainda mais na maquiagem
nesta área do rosto.
A maquiagem foi feita
para valorizar a pele de
cada pessoa e também para
esconder as imperfeições. O
sonho ainda continua sendo
conseguir a maquiagem
perfeita e que dure o máximo de tempo possível. E

suam uma ou mais das
seguintes características:

dançantes ou de outra modalidade de interação que
demandem contato físico
entre os frequentadores;
em local fechado que não
possua sistema de climatização com renovação do
ar e Plano de Manutenção,
Operação e Controle atualizados; que demandem a
permanência do público
em pé durante sua realização; com duração superior
a 6 horas; esportivos com
presença de público; que
não consigam garantir
o controle de público no
local ou que possam atrair
presença de público superior àquele determinado
nesta norma, como exposições e festivais; de caráter
internacional; realizados
em locais não autorizados para esse fim; e que
não atendam os critérios
previstos nesta legislação
e demais normativas vigentes.

de enfermarias é de 40%. Outro fator
importante é que já foram aplicadas
mais de 9 milhões de doses da vacina
contra a Covid-19 no Estado. Somando
as pessoas que tomaram a D1 ou a dose
única (DU), 77,3% da população adulta
já foi vacinada com, pelo menos, uma
dose, o que demonstra que o Estado
está avançando e deve adiantar a meta
de vacinar 80% da população adulta até
o final deste mês.

Ministério confirma mais 311.780
vacinas contra a Covid-19 ao
Paraná, 84% para D2

Os quatro lotes enviados ao longo deﬆa semana totalizam
755.680 imunizantes
Use os cosméticos e os produtos de maquiagem a favor da sua autoeﬆima. GB Imagem

isso não é tão difícil assim.
Veja alguns truques.
O primeiro passo é entender que a pele deve
ser tratada diariamente,
usando produtos para limpar, tonificar e hidratar,
lembrando sempre que os
produtos antirrugas são
muito bem vindos. Antes

TROCAR O DELINEADOR
Para substituir o delineador, umedeça o pincel
(com água), passe na sombra e faça o contorno
bem rente aos cílios. Quanto mais grosso for o
traço, mais os olhos parecerão menores. Para
isso use o pincel chanfrado e de cerdas firmes. Para
alongar o formato dos olhos, passe mais rímel na
parte externa dos cílios. Se você optou por cílios
postiços, depois de colocá-los passe rímel a fim de
junta-los com os cílios naturais. O lápis branco,
bege ou cor-de-rosa, dá a ilusão de que os olhos são
maiores se passados em todo o contorno interno.
Use corretivo mais claro do que a pele da pálpebra
para iluminar os olhos. Finalmente, chegou a hora
do batom. Com um lápis, você pode redesenhar os
lábios, mas cuidado para que o efeito final não seja
desastroso. Passe o batom sempre com pincel (apropriado!) que define, uniformiza a boca e aumenta
a durabilidade. O batom deve combinar com a cor
do blush para dar mais harmonia ao rosto e ambos
devem estar em sintonia com o tom da pele, assim
como a base, o pancake ou o pó facial. Da Redação/
GB Edições

de fazer a maquiagem, é
importante seguir o ritual
de limpeza da pele.
Nunca tente bronzear
a pele com base ou com
pancake porque corre o
risco de manchá-la ou de
ficar com uma aparência
envelhecida.
O blush é um grande
aliado, mas também pode
ser o maior inimigo. A sua
finalidade deve ser apenas
dar um colorido saudável
à pele, sem marcar o rosto.
Use sempre um pincel apropriado para aplicá-lo e espalhe sob as maçãs da face.
Se o rosto for arredondado,
incline o pincel em direção
às têmporas. Claro que
pode ocorrer um exagero
na hora de passar o blush,
mas não se desespere. Use
uma esponja seca e limpa
e tire o excesso, ou então
repasse o pó facial no final
da maquiagem.
Lembre-se de que o pó
compacto mais escuro do
que a pele ajuda a afinar e
a diminuir o nariz quando
aplicado em pontos estratégicos, enquanto que os
pós mais claros destacam
a região no qual são aplicados. E falando em pincéis,

você deve ter um para cada
produto. Claro que você já
sabia disso, mas nunca é
demais lembrar.
Quando terminar a
maquiagem, coloque gelo
picado num saquinho e
passe próximo ao rosto,
sem encostar na pele.
Isso faz com que os vasos
sanguíneos se contraiam,
evitando o suor excessivo.
Existem ainda os produtos em spray, os chamados
finalizadores de maquiagem que são facilmente
encontrados nas lojas de
cosméticos.
Para algumas, é um verdadeiro desafio fazer com
que os olhos fiquem perfeitamente maquiados. Uma
das alternativas é passar a
sombra com o pincel ligeiramente umedecido.
O delineador seca muito
rápido. Se o delineador borrou os olhos, experimente
passar um cotonete umedecido com demaquiante para
olhos sobre o borrão. Se
não deu certo, o jeito e limpar tudo e começar de novo.
E falando no demaquiante,
tenha sempre à mão um
específico para a área dos
olhos e outro para o rosto.

Cuririba - Além das
240.980 doses de vacinas
contra a Covid-19 que desembarcam no Paraná neste
sábado, o Ministério da Saúde confirmou à Secretaria
de Estado da Saúde na noite
desta sexta-feira (13) uma
remessa com 311.780 novos
imunizantes, mas basicamente destinada à segunda
aplicação.
São 184.250 vacinas da
AstraZeneca/Fiocruz para
D2, para pessoas imunizadas no primeiro semestre, e
127.530 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech), divididas
em 77.220 D2 e 50.310 D1.
Ou seja, 16% para dar continuidade ao calendário por
idade e 84% para fechar o
ciclo, etapa fundamental da
campanha de vacinação.
O governo federal ainda
não confirmou a data de
envio dessa remessa, mas
a maior parte deve ficar
armazenada no Centro de
Medicamentos do Paraná
(Cemepar) para distribuição
para as 22 Regionais de Saúde no momento adequado
para aplicação da dose de
reforço.
Os quatro lotes enviados ao longo desta semana
totalizam 755.680 imunizantes, que fazem avançar o
calendário de vacinação no
Paraná. Com isso, o Estado
tem condições de adiantar

a imunização de 80% da
população adulta, meta que
estava prevista para ser
atingida no final do mês. Até
o fim de setembro, todas as
pessoas com mais de 18 anos
já devem ter recebido ao menos uma dose do imunizante.
Com esse lote, ainda sem
data, o Estado pode ultrapassar 1 milhão de imunizantes
recebidos em pouco mais de
uma semana.
Até o momento, 77,4% dos
adultos já foram vacinados
com a primeira dose ou com
o imunizante de dose única.
A porcentagem desse público
que já está totalmente imunizado é de 30,14%. O Estado
aplicou 9.068.226 vacinas
– 6.439.795 D1 e 2.628.431
D2 e DU.
Sábado
Uma nova remessa com
240.980 doses de vacinas
contra a Covid-19 chega ao
Paraná neste sábado (14), o
quarto lote enviado pelo Ministério da Saúde ao Estado
nesta semana. Os imunizantes vêm em dois voos: às
10h20, o voo G3-1126 pousa
no Aeroporto Internacional
Afonso Pena trazendo 90.050
doses da Coronavac (Sinovac/Butantan). No período
da tarde, às 17h10, chegam
com o voo LA-4791 as outras
150.930 doses do imunizante
Comirnaty (Pfizer/Biontech).
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Banco Central monta curso de educação
ﬁnanceira para alunos da rede pública
Brasília (AE) - PLA
-POU-CRÉ. Parece um trava-língua, mas é a base
do programa de educação
financeira que o Banco
Central quer levar a 100 mil
escolas municipais, estaduais e federais do Ensino
Fundamental: planejamento (PLA), poupança (POU) e
crédito (CRÉ) são os pilares
do Aprender Valor, que tem
como objetivo chegar a 5
milhões de alunos até o fim
de 2022.
A primeira perna aborda
o orçamento, o entendimento do dinheiro que entra e
que sai. A segunda trata
do conceito de economizar
e é levado ao estudante,
por exemplo, a diferença
de poupança passiva (a
que é feita com as sobras
de recursos) e a ativa (que
é separada no momento
inicial de um pagamento). A
terceira aborda os diferentes tipos de financiamento
e empréstimos.
“Talvez a criança não
aproveite o CRÉ porque
não tem acesso ao sistema financeiro, ou tenha
alguma dificuldade com o
POU porque os recursos
são escassos, mas quero
incutir nela o conceito”,
afirma o diretor de Relacionamento Institucional
do BC, Maurício Moura.
“Quero que saiba que, se
guardar R$ 1 ou R$ 2 de R$
10, mesmo que seja obtido
na rua, e gaste os outros R$

PROGRAMA
Para colocar o projeto de pé, o BC participou de um edital para obter financiamento do
Fundo de Direitos Difusos (FDD). O programa
foi aprovado e a autoridade monetária recebeu
R$ 11 milhões, que serão usados até 2022. O BC
tinha o conhecimento de educação financeira, mas
precisava de uma parceria para levar a proposta
mais próxima das escolas. Por isso, com os recursos
contratou o Centro de Políticas Públicas e Avaliação
da Educação da Universidade Federal de Juiz de
Fora (CAEd/UFJF), que desenvolveu o conteúdo e
fez a interação com as secretarias de Educação.
Foi criada, então, uma plataforma online onde os
professores, coordenadores e diretores registram a
escola, as turmas e os alunos. “Com essa plataforma, eu chego ao Brasil todo ao mesmo tempo. Não
preciso estar no Amazonas ou no Rio Grande do Sul
para fazer isso”, disse Moura.
eles contam com um curso
de finanças pessoais.

8, quando chegar ao final de
um ou dois meses pode ter
uma quantia de dinheiro
que ela não tinha”, diz.
O projeto-piloto teve
início em abril em cinco
Estados (Pará, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul e Paraná) e no Distrito
Federal. De 429 escolas, o
Aprender Valor passou a
ser usado em 10,4 mil. O
número de municípios saltou de 257 para 1.630, com
representantes de todas as

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

regiões. O universo de 36
mil estudantes na fase inicial se multiplicou para 308
mil. Mais para frente será
aberta a segunda fase, que
terá início em 2022, quando o objetivo é chegar a 5
milhões de alunos. Moura
está confiante de que muito
mais adesões ocorram, já
que a primeira fase ainda
contou com momentos de
incerteza da volta às aulas
pós-pandemia.
O público-alvo, sem dú-

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

vida, são os estudantes,
mas a intenção do projeto
é envolver ao máximo os
professores, um total de
1,2 milhões de profissionais. “Muitas vezes, os
professores não têm educação financeira nem para
gerir seu próprio recurso
e têm pouco tempo para
desenvolver programas
de educação financeira”,
afirmou o diretor do BC.
Por isso, paralelamente ao
conteúdo para as crianças,

‘Curso puxado’
Glaucia Bravin, diretora da Escola Estadual
Braz Sinigaglia, de Batayporã, uma cidade de
11,3 mil habitantes no
interior do Estado de Mato
Grosso do Sul, teve sua
escola selecionada e implantou o Aprender Valor
aos 35 alunos do 5.º ano
fundamental. “O programa
traz coisas novas até para
nós, professores, diretores
e coordenadores. A gente
acha que sabe do assunto
porque não deve para ninguém, mas não é isso coisa
nenhuma. O curso é bem

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

puxado e atual”, disse.
“Até eu, que sou professora
de matemática, tive de parar em alguns momentos
para refletir sobre o tema.”
O programa para os
alunos é voltado para os
anos ímpares do Ensino
Fundamental e vai prontinho para o professor: desde
a preparação da aula, o
material a ser utilizado e a
forma de se fazer a avaliação. No geral, os 35 projetos
a serem usados de cinco a
10 aulas são feitos de forma
transversal, ou seja, dentro
de uma disciplina já prevista na grade curricular das
escolas, como matemática,
português, história ou geografia.

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

LANÇAMENTO ESPECIAL
PARQUE ONIX!

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

Próximo ao shopping Palladium e ao Supermercado
Atacadão, região nobre de Umuarama! Serão construídas
28 residências, contendo 95m² de área construída contendo excelente padrão de acabamento! Compostas por
1 suíte máster com closet, 2 quartos, sala e cozinha com
pé direito alto, área de serviço e garagem para dois carros.
Além disso, possui amplo terreno a partir de 203m² de área
total! As casas serão financiadas em até 90% pela Caixa
Econômica Federal, com entrada facilitada e parcelada
em até 24 meses! Valor R$ 360.000,00!
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA
ADVANTAGE
09/10
Prata, completo, R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

ONIX 17/18

Azul, 36.000Km. R$
57.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

S10 ADVANTAGE
DUPLA

Prata, ﬂex, completo. R$
39.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

SPIN LTZ
7 lugares, automática
2014, branca R$ 48.000,00
3622-3292 99976-0563

VECTRA
ELEGANCE
07/07
Preto, completo. R$
27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

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

IMPORTADOS
IMPORTADOS
CIVIC ELX 18/18

Preto. R$ 105.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

COROLLA XEI
15/15
Prata, R$ 79.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

SONATA 2012
Preto, completo. R$
60.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
GOL 1.0 10/11

Prata, 04 portas, Ar. R$
20,000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

GOL POWER 1.6
2010
Branco, completo, R$
29.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

RENAULT
RENAULT
SANDERO
STEPWAY 11/12

Prata, R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Lançamento Especial
Parque Onix! Localização
privilegiada! Próximo ao
shopping Palladium e ao
Supermercado Atacadão,
região nobre de Umuarama!
Serão construídas 28
residências, contendo
95m² de área construída
possuindo excelente padrão
de acabamento, contendo
1 suíte Master com closet,
2 quartos, sala e cozinha
com pé direito alto, área
de serviço e garagem
para dois carros, possui
amplo terreno a partir de
203m² de área total! As
casas serão ﬁnanciadas
em até 90% pela Caixa
Econômica Federal, com
entrada facilitada e parcelada
em até 24 meses! Valor
R$ 360.000,00! Para mais
informações fale com um
de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, com
localização privilegiada!
Próximo ao condomínio
Ecoville! Contendo 189,92m²
de área total do terreno,
sendo 100m² de área
construída, composta
por 01 suíte com moveis
planejados, 02 quartos com
moveis planejados, sala com
pé direito duplo, cozinha
planejada, banheiro social,
área de serviço e 02 vagas
de garagem. Localizadas

B1

no Bairro Jardim Yoshii
de Umuarama-PR. Valor
R$ 430.000,00. Para mais
informações fale com um
de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótima residência à venda!
Excelente localização,
contendo terreno com
área total de 262,50m² e
dimensões de (7,50x35,00),
sendo 170,00 m² de área
construída, composta por
1 suíte, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
despensa, área de serviço
com cozinha planejada,
edícula, 1 Quarto ao lado
da edícula, lavado externo
e 2 vagas de garagem.
Além disso, todos os moveis
ﬁxos permaneceram na
residência, Localizada na
Rua Jandaia, n° 5569,
Zona III em Umuarama/
PR. Valor R$ 430.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

CARROS

Ótima residência à venda,
com localização privilegiada,
contendo 450m² de área total
do terreno, com dimensões
de (15.00x33.00), composta
por uma suíte com closet,
uma demi- suíte, sala de
TV, sala de estar, cozinha,
banheiro social, lavanderia,
edícula com churrasqueira,
amplo espaço de lazer com
piscina e 2 vagas de garagem,
totalizando 213,01m² de
área construída. Localizada
na Rua Adolfo Garcia,
n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR.
Valor R$ 780.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

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

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$ 320.000,00 - Próximo
ao Colégio Pedro II, Av.
Tapuia 6262. Residência
em alvenaria com 149m2.
Sendo 3 quartos, sala,
banheiro social, ampla
cozinha, edícula com
churrasqueira, despensa,
lavanderia e garagem para
dois veículos. Terreno 540m2
(10x45m). Interessados
tratar com Elias Corretor de
Imóveis (44) 99103-2617

OPCIONAIS

VALOR

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

CRUZE LTZ TURBO

18/18 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 144.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 195.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 195.900,00

HONDA CIVIC EXL

17/17 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX

19/19 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 64.900,00

RANGER LIMITED

20/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 229.900,00

BRANCO COMPLETO

R$ 53.900,00

COMPLETO, AUT

R$ 179.900,00

RENAULT KANGOO EXP. FURGÃO
S10 2.8 LT DIESEL 4X4

17/18

19/20 BRANCA

Compramos seu CARRO

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

COR

.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Ótima oportunidade, residência
à venda contendo 254.93m²
de área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54),
possuindo aproximadamente
199m² de área construída,
composta por 1 suíte
máster, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, 2 banheiros
sociais, lavanderia, despensa
e garagem. Localizada na
Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103, Jardim
dos Príncipes, Umuarama-PR.
Valor R$ 900.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ANO

ÓTIMA
OPORTUNIDADE

R$ 135.000,00 - Ao lado
do PQ. Exposição no PQ.
Bonﬁm, Rua Itália 2043,
residência em alvenaria,
terreno 360m2 (12x30m)
construção 71m2, sendo:
2 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, edícula,
despensa e lavanderia.
Garagem para dois veículos.
Tratar com Elias Corretor
de Imóveis (44) 99103-2617

APARTAMEN

APARTAMENTOS

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$ 140.000,00 - Próximo
ao Supermercado Vivian no
Ed. Ouro Verde, Apto n° 32,
Bloco 4, contendo 3 quartos,
sala, cozinha e banheiro

social, situado no 4° andar,
área construída 59,26m2
e área total 79,23m2 com
garagem para um veículo.
Interessados tratar com
Elias Corretor de Imóveis
(44) 99103-2617

TERRENOS
TERRRENOS
TERRENO JD
IPÊ

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

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à venda,

localizadas na Estrada Jurupoca,
próximas a chácara do
Celeiro, saída para Serra
dos Dourados! Todas as
chácaras são cercadas,
possui agua instalada,
escritura individual, contendo
ótima topograﬁa! São 14
chácaras no total, a partir
de 2,000ha. Valor A PARTIR
de R$ 450.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda,
contendo topograﬁa
plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de
largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais

TERRENOS

LOTES
RURAIS

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates Estúdio
Vaga TD nº 144/2021 para Umuarama

Pré-requisitos: Superior completo Bacharelado
em Educação Física, curso reconhecido e
concluído em instituição de ensino superior
credenciada pelo MEC, Carteira de Habilitação
Profissional: Registro ativo no CREF/PR e
experiência profissional comprovada em ministrar
aulas Estúdio Pilates.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .
Inscrições até 20/08/2021

de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados
e 1.300 metros do
asfalto. Valor R$
750.000,00. Para
mais informações
fale com um de

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

CHÁCARA
PARA
MORADIA
Procuro
família
pequena, de preferência
aposentados, para
trabalhar e morar em
chácara com casa de
moradia em alvenaria
seminova de 137m2,
poço artesiano que
produz 10.300 litros/
hora e sistema de
irrigação, contendo
21000 m2 de terras
para plantio de horta,
cana, mandioca mansa,

GRANDE
LEILÃO

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

NESTA QUARTA
DIA 18/08
ÀS 10 HORAS

FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br
maracujá, chuchu, etc.
Combinar pelo telefone
(44) 99972-7191

CHÁCARA

VENDO

10 Mil metros², poço
artesiano, casa de
madeira. R$ 300.000,00.
Fone: (44) 9 8409-8580.

VENDO
TERRENO

300 MTS², Jd Xangrilá.
R$ 75.000,00. Fone:
(44) 9 8409-8580

Veículos
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IRETOMADA

Linha 2022 do novo Chevrolet Onix
começa a ser produzida em Gravataí
O Complexo Industrial
Automotivo de Gravataí da
General Motors (CIAG) retomará suas atividades na
próxima segunda-feira, dia
16 de agosto, ao iniciar a
produção da linha 2022 dos
novos Chevrolet Onix e do
Onix Plus. A fábrica, que
havia sido impactada pela
escassez de componentes,
voltará a operar em um turno.
“O Onix é o carro preferido do consumidor brasileiro, e o retorno da produção é importante pois
vamos começar a atender
aos milhares de clientes
que aguardam pelo produto
nas concessionárias Che12pelo país”, diz Carlos
vrolet

VENDA

Residência
R$ 1.500.000,00
Resid. em alv., Av. Flórida, nº
4505, L. 07, Q. 39, Zona I. Área total de
terreno de 490,00 m² e const. de aprox.
189,50 m². Ótimo ponto comercial

Venda

Residência
R$ 1.200.000,00
Residência em alvenaria, com
área total de terreno de 490m², sendo
14m x 35m, e área construída de aprox.
212,07 m², localizada na Av. São Paulo
nº 5363, Zona II. Contendo: 01 suíte
com hidro e closet, 02 quartos, sala de
jantar, sala de estar, sala de tv, cozinha,
BWC social, lavanderia, dispensa,
churrasqueira, piscina e escritório.

Venda

Residência
R$ 850.000,00
Resid. em Alv., na Av. Duque
de Caxias, nº 4434, Zona Armazém,
com área de terreno de aprox. 402 m² e
construção de aprox. 280 m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, BWC, área de serviços, 02 vagas
de garagem, piscina, edícula com 01
quarto, 01 BWC e 01 escritório. Próx. a
Prefeitura e Centro Cívico

Venda

Residência

R$ 800.000,00

Venda

Zarlenga, presidente da GM
América do Sul.
A linha 2022 do Novo
Onix está disponível em
dois tipos de carrocerias
(hatch e sedã), três diferentes conjuntos mecânicos
(1.0 MT6, 1.0 Turbo MT6 e
1.0 Turbo AT6) e com seis
níveis de acabamentos,
incluindo as versões RS,
Midnight e Premier.
Fábrica modelo
A fábrica de Gravataí
é uma das mais novas da
GM na América do Sul, e
sempre se destacou pela
alta tecnologia, inovação,
sustentabilidade e pela
sua conexão com a comunidade local. Na sua

Residência
R$ 550.000,00
Residência em alvenaria, no
lote 12-B, da quadra nº 31, localizada
na Rua Ceará, nº 5361, Zona II, com
área total de terreno de 245,00 m², e
área construída de aproximadamente
128,87 m², sendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, B.W.C social e garagem.

Venda

Residência
R$ 470.000,00
Venda
Alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem.
Residência
R$ 380.000,00
Venda
Resid. em alv., área total de
terreno de aprox. 291,69 m² e área
construída de aprox. 100 m², localizada
na Av. Duque de Caxias, 5131, Zona IV,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Próx. ao SESC.
Residência

R$ 280.000,00

Venda

Residência em alvenaria,
com área total de 161,59 m² e área
construída de aproximadamente
97,75m², localizada na Rua Otavio
Barbosa da Silva, nº 1975. Contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviço e garagem.

R$ 750.000,00

Venda

Residência em alvenaria,
no lote 04, da quadra nº 72, localizada
na Rua Perobal, nº 4328, Zona I, nesta
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, com área total de terreno
de 425,00 m², e área construída de
aproximadamente 191,59 m², sendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
01 B.W.C social, área de serviços e
garagem.

Residência

R$ 650.000,00

Venda

Sobrado

R$ 700.000,00

Venda

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

Sobrado

R$ 600.000,00

Venda

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

Sobrado

R$ 420.000,00

Sobrado em alvenaria, no lote
1-B, da quadra nº 13, localizado na Rua
Delmiro Scarpetto, 2297, no Jardim
Colorado, nesta cidade de Umuarama,
Estado do Paraná, com área total de
terreno de 184m², e área construída de
aproximadamente 159,20m², sendo
01 suíte com sacada, 1 quarto com
sacada, 1 quarto simples, sala, cozinha,
02 B.W.C social e garagem coberta.

R$ 240.000,00

Venda

Residência

mais recente expansão, bilhão para produzir os noque ocorreu entre 2017 e vos Onix e Onix Plus. Entre
2019, a fábrica recebeu as benfeitorias realizadas,
imobiliarioparana
.com.br
investimentos
de R$ 1,4 está o prédio
de injeção de

Venda

Residência

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

A linha 2022 do Novo Onix está disponível em dois tipos de
carrocerias (hatch e sedã), três diferentes conjuntos mecânicos

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

Residência
R$ 180.000,00
Venda
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.

Apartamento

R$ 1.300.000,00

Venda

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

Residência

R$ 175.000,00

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

Residência
R$ 140.000,00
Venda02 Residências em alv., Rua Santa
Madalena, 4933, Pq. San Marino, área
total de 278,20m², e área const. de
aprox. 114,50m², sendo resid. da frente:
02 quartos, sala, coz., 01 B.W.C social,
área de serviços e garagem. Resid. dos
fundos: 02 quartos, sala, coz., 01 B.W.C
social, área de serviços e garagem.
Sobrado
Venda

R$ 390.000,00

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

Apartamento

Ed. Burle Marx, apto 1001,
com área total de aprox. 136,88 m²,
e área privativa de aprox. 74,71 m²,
Av. Paraná, nº 5636, Zona II, 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, BWC social,
lavanderia e 01 vaga de garagem.
R$ 350.000,00

Venda

Edifício Ipê, apto. nº 403,
com área total de aproximadamente
104,05 m² e área útil de aprox. 65,40
m², Localizado na Rua Dr. Camargo nº
5360, Zona II, CEP sob nº 87501-378,
nesta cidade de Umuarama, Estado do
Paraná. Contendo 01 suíte, 01 quarto,
sala, cozinha planejada e uma vaga de
garagem nº 20.

Apartamento

Residência

Comercial
Locação

R$ 380.000,00

Venda

Apartamento

R$ 1.350,00
Resid. em alv., com
área total de aprox. 159,50 m² e aprox.
106,00 m² de área const. Localizada
na Rua José Dias Lopes, nº 4699, Zona
III. Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala
de TV, sala de jantar, cozinha com
móveis planejados, área de serviços,
despensa e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

R$ 200.000,00

Venda

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

Terreno

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

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

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

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.300,00

Terreno

R$ 1.000.000,00

Lote de terra nº 33 da quadra nº
66, com área total de 543,70 m², sendo
15 m x 36,25 m, localizado na Av. Rio
Branco. Próximo ao antigo Pronto
Atendimento Municipal.

Terreno

R$ 975.000,00

Venda

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

R$ 780.000,00

ZONA II

Sobrado Residencial, com área de terreno de aproximadamente 245,00 m² e área
construída de aproximadamente 207,00 m², localizado na Rua Ceará, nº 5508, Zona
II. Contendo 01 suíte máster, 03 quartos, BWC social, sala, cozinha, lavabo, edícula
com churrasqueira e BWC, despensa, área de serviços e garagem.

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

Terreno

Sobrado res., com área
total de 117,84 m² e área construída
de aprox. 144,26 m², localizado na
Rua Floraí, nº 1179, Jardim Paraíso
(Próximo a Pastelaria do Milani),
contendo 01 suíte com sacada, 01
quarto com sacada, 01 quarto, sala,
cozinha, BWC social, lavabo, área
de serviços, despensa, edícula com
churrasqueira e garagem. ALUGUEL
+ COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.

Apartamento

R$ 1.500,00

Locação

Ed. Espanha, apto 104 Localizado na Av. Rio Branco, nº 4185.
Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha com armários, BWC social,
área de serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.

Lote de terras nº 27, da quadra
nº 07, com área total de 180,46 m²,
sendo 7,00 de frente e 25,78 m de
fundos. Localizado na Rua José Grandi
Russi, s/nº, no Loteamento Jardim
Caravelle.

R$ 1.500,00
Apto. sobreloja nº 02,
localizado na Rua Doutor Camargo,
nº 5306, Zona III, sobre a Auto Escola
Astra, contendo 2 quartos, sacada,
sala, BWC social, cozinha, área de
serviço e lavanderia coberta e 02
vagas de garagem. (Aluguel + Seguro
Anual + Coleta de Lixo).

Apartamento

Apartamento

R$ 700,00

Locação

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

Comercial

R$ 12.000,00

locação

ATENÇÃO

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

R$ 7.000,00

Locação

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

Comercial
Locação

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

Comercial

R$ 4.500,00

Salão Comercial, com área
total de aproximadamente 286,00 m²,
no lote 30, quadra 05, localizado na Av.
José Inácio da Paixão, nº 2843, Parque
Interlagos, contendo 02 BWC, cozinha,
mezanino e escritório. ALUGUEL +
COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área aprox. de
400m². Contém: recepção, 02 salas, 2
bwc e cozinha. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 3.700,00
Salão Comercial, com área
total de aproximadamente 286,00 m²,
no lote 30, quadra 05, localizado na Av.
José Inácio da Paixão, nº 2833, Parque
Interlagos, contendo 02 BWC, cozinha,
mezanino e escritório. ALUGUEL +
COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.

Comercial
Locação

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

Locação

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

Comercial

Comercial

LOCAÇÃO

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

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

Locação

R$ 85.000,00

Venda

R$ 8.000,00

Locação

Venda

Venda

carro-símbolo desta atual
geração de consumidores –
contemporâneo, inteligente
e conectado.
A chegada da segunda
geração do Onix, no fim de
2019, reforçou este posicionamento e inaugurou no
segmento um patamar ainda
mais elevado em relação à
segurança, performance,
nível de equipamentos e
design.
O Novo Onix se destaca
da concorrência por ser
equipada de série com itens
como seis airbags, controle
eletrônico de tração e estabilidade e assistente de
partida em rampa, entre
16 à 31 / Agosto de 2021
outros.

Locação

Locação

Venda
Venda Resid. em alv. com área total de

Apartamento
Venda

polímeros, onde é realizado
o processo de moldagem de
para-choques. Além disso,
muitos processos foram
digitalizados, e conceitos
da indústria 4.0 aplicados.
Legado de sucesso
O sucesso do Onix está
ligado a vários fatores,
desde os mais racionais,
relacionados ao custo-benefício do produto em si,
às inovações tecnológicas,
às soluções de conforto
e ao baixo consumo de
combustível, por exemplo.
Mas é o fato de estar em
constante evolução e sempre ditando tendências no
mercado que o transformou em uma espécie de

Locação

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

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

Locação

