ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE JORNAIS

R$ 3,00
ANO: 48
Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 18 e 19 de julho de 2021

DESDE: 1973 - Nº: 12.204

Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Ministério Público atesta a segurança do
voto eletrônico e do processo eleitoral
O Ilustrado destaca hoje reportagem do Ministério Público do Paraná que ressalta a atuação da instituição com o objetivo de garantir a regularidade e a lisura,
do processo eleitoral no País, esse importante e fundamental instrumento de exercício da democracia. O Ministério Público, ao lado do Poder Judiciário, está
sempre presente nas eleições, participando de perto de todo o processo, inclusive na fiscalização do funcionamento do sistema de aferição das urnas, por isso,
atesta o sistema. O procurador-geral de Justiça no Paraná, Gilberto Giacoia sustenta que o sistema eleitoral é idôneo e oferece à população uma garantia de
que seus direitos de cidadãos são assegurados. . Página A2

EM LOVAT
Empreendedor
rural concretiza
sonho com
moranguinhos
Fruta típica do inverno, o
morango começa a colorir as
gôndolas dos mercados, barracas das feiras e tabuleiros
dos vendedores ambulantes de
Umuarama. Com a produção
localizada principalmente no
distrito de Lovat, a 10 km de
Umuarama, o fruto gera renda
e vem resgatando o investidor
do campo, como é o caso do
agricultor Murilo Alexandre
Fernandes Teixeira (foto).
Página A4

NO THE VOICE KIDS

A BELEZA DOS IPÊS

MAIS SOMBRA E BELEZA EM UMUARAMA - A cidade está entre as mais arborizadas no
Paraná, com mais de 95% de sua área urbana contando com alguma espécie arbórea e agora
terá o Projeto Mais Sombra, que indica a escolha correta das espécies para o plantio. Página A7
CIDADE

DE ALTO PIQUIRI, ELA QUER IR À FINAL - A jovem cantora de Alto
Piquiri, Maria Victória, deu um show na primeira participação no The Voice
Kids, da Globo, se classificou e agora sonha com a final. Ela esteve no Ilustrado e falou um pouco da sua vida e dos sonhos para o futuro. Página A5
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Candidatos a vagas
PM já flagrou mais de
de empregos terão
70 motoristas bêbados
orientações psicológicas neste ano na cidade
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Coluna Ilustradas
Municípios devem explicar
aplicação inferior a 70% das
vacinas recebidas
Até o final desta semana, oito municípios deverão
explicar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná
os motivos de um suposto baixo índice de aplicação
das vacinas contra a Covid-19 recebidas da Secretaria de Estado da Saúde. As prefeituras notificadas
apresentam índice de aplicação inferior a 70% dos
imunizantes enviados, conforme dados do painel de
vacinação do Ministério da Saúde, que é alimentado
pelas próprias administrações municipais.
O levantamento foi concluído na última sextafeira (9 de julho). A pior situação naquele dia era a
de Palmeira (58,70%), seguida de Candói (64,25%),
Colorado (66,47%), Ivatuba (67,03%), Doutor Ulysses
(67,67%), São Pedro do Iguaçu (67,94%), Tunas do
Paraná (68,02%) e Lapa (68,05%). Os ofícios foram
enviados aos prefeitos ainda no dia 9, com prazo de
cinco dias para o envio dos esclarecimentos.
A medida integra o trabalho de fiscalização realizado pelo TCE-PR sobre o processo de vacinação
no estado, iniciado ainda em janeiro, assim que as
primeiras doses de imunizantes contra o coronavírus
começaram a ser distribuídas e aplicadas na população. Os principais objetivos do Tribunal são garantir
um processo de vacinação ágil, eficaz e que respeite
a ordem de prioridade estabelecida pelas autoridades
de saúde.
No ofício enviado às oito prefeituras, por meio do
Canal de Comunicação (CACO) - ferramenta eletrônica de diálogo institucional do TCE-PR com seus
jurisdicionados - a Comissão de Acompanhamento
de Gastos com a Covid-19 reafirma a necessidade de
registro diário e de forma individualizada, no Sistema
de Informações do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), dos dados referentes à aplicação das
vacinas.

Candidato nas prévias,
Doria filia prefeitos
Em campanha nas prévias do PSDB que vão
escolher o candidato da sigla ao Palácio do Planalto
em 2022, o governador João Doria ampliou sua base
em São Paulo e filiou em apenas um dia na semana
passada 41 prefeitos e 26 vices de cidades pequenas
e médias do interior. Entre os novos filiados estão os
prefeitos de cidades como Avaré e Franco da Rocha.
As fichas foram assinadas em um ato político na sede
da agremiação, na capital, que contou com a presença
do governador e seu vice, Rodrigo Garcia - nome de
Doria para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes
no ano que vem. A maioria dos novos tucanos veio
do PTB (15) e PSB (10), dois partidos que fazem
oposição a Doria. Pela projeção da cúpula tucana, nas
próximas semanas 50 novos prefeitos devem entrar
no PSDB em um novo ato político, que ainda não tem
data marcada. O PSDB conta atualmente com 231
prefeitos e 137 vices em São Paulo O Estado possui
um total de 645 municípios.

Governo manobra e adia
análise de voto impresso
Depois de uma sessão tumultuada, marcada
por alegações de falhas tecnológicas no sistema de
votação remota e bate-boca entre deputados, a base
do governo teve sucesso em sua manobra para evitar
a derrota sobre aquele que é, há tempos, a principal
luta política do governo Bolsonaro: a adoção do voto
impresso. Ao perceber que a proposta seria rejeitada
pela maioria na comissão especial da Câmara que
analisa o assunto, os governistas agiram como puderam em conseguiram adiar a votação no último dia
antes do recesso parlamentar.
Depois de anunciar a decisão, o presidente do
colegiado, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), afirmou
que o parecer será apreciado no dia 5 de agosto, com
a volta dos trabalhos no Legislativo federal.
Houve confusão. Após reclamações sobre o funcionamento do sistema de votação, a justificativa oficial
para o adiamento foi um pedido do relator, Filipe
Barros (PSL-PR), que cobrou mais tempo para fazer
alterações em seu parecer. “Foi uma aberração, uma
absoluta desonestidade”, disse o deputado Arlindo
Chinaglia (PT-SP). “A comissão foi vítima de um
bando”, afirmou o petista, que se referiu a Paulo
Eduardo Martins como “picareta”.
A deputada Fernanda Melchiona (PSOL-RS) disse
que a sessão foi interrompida sem nenhum amparo
legal. Por algumas horas, ela ainda tentou retomar a
votação. “Deu um golpe. Vamos ficar aqui na comissão
tentando organizar um requerimento de autoconvocação daqui uma hora meia ou duas horas”, disse.
Ela, porém, não teve sucesso na tentativa de retomada dos trabalhos da comissão. A reunião frustrada
foi articulada por um conjunto de 18 deputados titulares e um suplente do colegiado, todos resistentes à
ideia de mudar o atual sistema da urna eletrônica. O
autor do requerimento foi o deputado Hildo Rocha
(MDB-MA). A PEC do voto impresso é de autoria
da deputada Bia Kicis (PSL-DF), aliada de primeira
ordem de Bolsonaro.
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ELEIÇÕES

Ministério Público ressalta a segurança
do processo eleitoral em todo o país
No ano em que o processo eleitoral brasileiro completa 25 anos
de informatização, com a utilização
das urnas eletrônicas, o Ministério
Público do Paraná destaca a atuação
da instituição com o objetivo de
garantir a regularidade e a lisura
desse importante e fundamental
instrumento de exercício da democracia. Conforme informações do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
a tecnologia, que conferiu de fato
idoneidade às votações – visto que
o sistema antigo, de papel e não
digitalizado, abria grande margem à
ocorrência de fraudes e manipulação – foi utilizada pela primeira vez
nas eleições municipais de outubro
de 1996. À época, 32 milhões de
brasileiros, em 57 cidades, votaram
em seus candidatos utilizando as
urnas eletrônicas. Atualmente, a
tecnologia atinge quase 150 milhões
de eleitores, em todos os municípios
do país.
O Ministério Público, ao lado do
Poder Judiciário, está sempre presente nas eleições, participando de
perto de todo o processo, inclusive
na fiscalização do funcionamento
do sistema de aferição das urnas.
“O Ministério Público tem buscado
contribuir para a consolidação definitiva da democracia, em toda sua
extensão de reflexos sociais, fazendo
convergir o significado e o significante do termo, pela prevalência
da vontade do povo, com a força do
voto”, afirma o procurador-geral de
Justiça, Gilberto Giacoia. Ele sustenta que um sistema eleitoral idôneo,
como o que foi concebido no Brasil,
especialmente com o advento do
voto eletrônico, oferece à população
uma garantia de que seus direitos de
cidadãos, notadamente o de votar
e ser votado, serão devidamente
assegurados, destacando que não
há espaço para questionamentos
que coloquem em risco o processo
democrático. “A democracia deve
ser a base mais sólida sobre a qual
a sociedade prossegue edificando,
progressivamente, seu patamar
civilizatório. Sem retrocessos ou
ameaças, partam de onde partir, pois
não mais vivemos sob o clima antes
experimentado pela circularidade
de movimentos de concentração
política, despotismo ou autocracias”,
defende Giacoia.
A procuradora regional Eleitoral
Eloísa Helena Machado, do Ministério Público Federal, reforça que
a participação dos agentes do MP
durante todo o processo eleitoral é
mandamento constitucional. “Para
se ter uma ideia, o acompanhamento

pelo Ministério Público é pari passu,
ou seja, inicia-se já na pré-campanha, com a finalidade de evitar que
os pré-candidatos extrapolem os
limites definidos na legislação para
esse período”, afirma. Ela aponta
ainda que a instituição tem papel
ativo na fase do registro de candidaturas, manifestando-se em todos os
pedidos, inclusive com impugnações
nos casos que não cumprem os
requisitos legais – só no Paraná, nas
últimas eleições, foram avaliados
cerca de 35 mil requerimentos.
Além disso, durante a campanha,
o Ministério Público tem o dever
de fiscalizar se os candidatos estão
realizando propaganda eleitoral de
forma regular. Ao final das eleições,
os procuradores e promotores eleitorais ainda analisam as prestações de
contas de cada um dos candidatos.

Fraudes

Para o promotor de Justiça Hugo
Evo Magro Corrêa Urbano, que
integra a Coordenadoria das Promotorias Eleitorais do MPPR, não há
fundamento nos recentes questionamentos feitos por alguns agentes
públicos a respeito da segurança do
processo eleitoral brasileiro (chegando a ter sido instalada uma comissão
especial no Congresso Federal que
atualmente discute a adoção de voto
impresso). “As urnas eletrônicas
foram concebidas justamente para
acabar com fraudes em eleições no
país. São equipamentos não conectados à internet, ou seja, não é possível ‘transmitir’ ou alterar votações.
Além disso, as urnas são auditadas
por diversos órgãos, inclusive o
Ministério Público, e podem ser
fiscalizadas pelos próprios partidos
políticos”, explica o promotor.
Ele lembra ainda que, anteriormente, quando as eleições eram
realizadas por meio de cédulas de
votação, era comum a ocorrência
de vários tipos de fraudes como, por
exemplo, a inserção nas urnas de
cédulas não utilizadas ou em branco
para favorecer um candidato, a destruição e o furto de urnas etc. “Com
a urna eletrônica estes e inúmeros
outros problemas acabaram. Na
realidade, a adoção de voto impresso
paralelamente à votação por meio
eletrônico apenas trará insegurança
para as votações no país, devido à
fragilidade na manipulação e armazenagem de material impresso.
Fraudes praticadas a partir disso
poderão constituir meio de se questionar indevidamente a idoneidade
do sistema eletrônico. Não faz sentido essa discussão”, avalia.

Participação popular

Segundo o MPF, a cada pleito, os
Tribunais Regionais Eleitorais instituem, no âmbito de seus estados,
uma comissão para auditoria da
votação eletrônica, que deve seguir
os comandos elaborados pelo TSE
em suas Resoluções. Os trabalhos
dessa comissão são absolutamente
públicos e transparentes, sendo que
os partidos políticos, a Ordem dos
Advogados do Brasil, o Ministério
Público, o Congresso Nacional, o
Supremo Tribunal Federal, a Controladoria-Geral da União, o Departamento de Polícia Federal, a Sociedade Brasileira de Computação,
o Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia e os departamentos
de Tecnologia da Informação de
universidades podem até mesmo
impugnar a designação de qualquer
membro da Comissão de Auditoria
da Votação Eletrônica. A auditoria
é pública e qualquer cidadão pode
acompanhar.

Eﬆrutura e atribuições

Todos os municípios do Paraná
são atendidos por agentes do
Ministério Público com atribuições voltadas à fiscalização do
processo eleitoral. A coordenação
do Ministério Público Eleitoral é
exercida pelo procurador-geral
da República – que é também o
procurador-geral Eleitoral (PGE)
–, e tem atuação perante o TSE.
Todos os processos relativos a
candidatos à presidência da República são acompanhados pelo
PGE. Nos estados, existe um

procurador regional Eleitoral,
que tem atuação perante o
TRE do seu estado e atua em
todos os processos das eleições
gerais, isto é, nos pleitos para
escolha de governador, senadores e deputados federais e
estaduais. Os Ministérios Públicos estaduais têm atribuição
mais destacada nas eleições
municipais, para a escolha de
prefeitos e vereadores, em que
há atuação direta e próxima
dos promotores eleitorais, que
exercem suas funções perante
as Zonas Eleitorais – em cada
uma há um promotor designado. No Paraná, são 186 Zonas
Eleitorais e, portanto, 186
promotores eleitorais titulares,
integrantes MPPR.

O “QUINTO DOS INFERNOS”
•Helton Kramer Luﬆoza

Direito
em
Debate

Durante o Século 18, o Brasil-Colônia era obrigado a pagar um valor alto em favor de Portugal,
em razão de sua colonização. Esta cobrança correspondia a 20% sobre tudo o que fosse produzido
em nosso território, ou seja, 1/5 das riquezas, por
isso denominado de “quinto”. Esta cobrança feita
por Portugal era tão odiada pelos brasileiros, que,
quando se referiam a ela, chamavam de “o Quinto
dos Infernos”, simbolizando um sinônimo de tudo
que era ruim.
Após diversos acontecimentos e muito tempo
depois, ainda podemos perceber que a discussão
continua, mas agora com outra roupagem. De
acordo com estudos do IBPT e IPEA, é possível
perceber que a carga tributária brasileira sobre
vários produtos já atingiu patamares muito acima
de 38%, ou seja, representando praticamente
2/5 (dois quintos) do seu valor, muito acima do
“quinto dos infernos”.
E o que estamos presenciando são ânimos
acirrados em torno da proposta de reforma do
imposto sobre a renda apresentada pelo governo
federal ao Congresso Nacional. Não há dúvidas
quanto à necessidade de uma reforma tributária
no Brasil, por várias razões, como a sua natureza
imperfeita e sua excessiva incidência sobre o
processo produtivo. Ninguém mais aguenta pagar
valores tão altos sobre a renda, serviços e produtos
necessários para a sobrevivência dos cidadãos. O
país precisa de uma simplificação do sistema, que
atualmente é muito confuso e pouco transparente
para a população. É essencial que o contribuinte
saiba o que está pagando e por que está pagando.
Outro objetivo a ser concretizado seria o
estabelecimento de uma real progressividade e
seletividade, sendo que o atual sistema é perverso
com as classes mais pobres. Esta situação já foi
denunciada em nossa coluna em outra oportuni-

dade, cujo artigo foi intitulado “Sistema Tributário
Brasileiro: Robin Hood as avessas”. Naquela ocasião demonstramos, segundo pesquisa do IPEA,
que pessoas com renda mensal familiar de até 02
salários-mínimos, têm 53,9% de sua renda comprometida com o pagamento de tributos; sendo
que, por outro lado, pessoas que ganham mais de
30 salários-mínimos, têm somente 29% de sua
renda total comprometida com tributos.
O problema é que as propostas enviadas ao
Congresso Nacional até o momento representam
um verdadeiro “toma lá dá cá”, sendo que ao mesmo momento em que anunciam uma diminuição
do Imposto de Renda das empresas, limitam as
deduções do lucro real e tributam os dividendos.
Também existe uma tentativa de praticamente
eliminar a declaração simplificada do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas, o que representa um
verdadeiro retrocesso à justiça tributária.
Se há regimes ou situações que provocam
alguma distorção no sistema tributário, que sejam
diretamente enfrentados e de forma transparente,
sem armadilhas ao contribuinte. Não se pode
alterar todo sistema com o objetivo de corrigir
questões pontuais, ainda mais se corre o risco de
deixar a tributação ainda mais agressiva e injusta.
Estamos passando por uma pandemia e o
momento é de preocupação com a questão de
saúde pública e a sustentabilidade financeira das
empresas e dos contribuintes individuais, sendo
que a mudança do sistema tributário é um tema
muito complexo que deve ser bem discutido antes
de qualquer decisão, sob pena de criarmos outro
“quinto dos infernos” ainda mais perverso.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com
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Candidatos a vagas de emprego terão
orientações psicológicas para entrevistas
Umuarama - A oferta
consistente de vagas de emprego em Umuarama, além
de destacar o bom momento vivido pela economia
local e regional, revela uma
dificuldade enfrentada pelo
mercado de trabalho atual:
a falta de qualificação profissional e o despreparo de
muitos trabalhadores que
buscam uma colocação.
Diante deste cenário, a
administração municipal
– por meio da Secretaria
de Indústria, Comércio e
Turismo, Agência do Trabalhador e entidades parceiras, incluindo a Secretaria
de Assistência Social do
município – tem investido
cada vez mais em cursos e
treinamentos, geralmente
gratuitos, para ampliar as
chances de sucesso para
quem busca um emprego.

Além dos vários cursos em
andamento, conforme a
demanda do mercado, a
Agência do Trabalhador
passará a contar com um
novo tipo de atendimento a
partir da próxima semana:
uma acadêmica do curso
de Psicologia vai auxiliar
as pessoas que buscam o
apoio da agência para o
preenchimento correto de
currículos e orientações sobre como se comportarem
nas entrevistas de trabalho.
“Com mais este serviço,
queremos possibilitar aos
usuários da agência conhecimentos e informações
atualizadas sobre o mercado de trabalho, sobre as
competências necessárias
para quem está à procura
de emprego e assim reduzir
a distância entre o empregador e o potencial con-

DICAS PARA ENTREVISTA
• Pontualidade – Chegar para
a entrevista com 15 minutos de
antecedência para se ambientar
e relaxar a tensão, demonstrar
responsabilidade perante seus
compromissos e interesse pela vaga
• Ao chegar – Cumprimentar
as pessoas conforme a ocasião.
Perguntar quem é o responsável por
receber os currículos.
• Sobre a empresa – Antes de ir
para uma entrevista, pesquisar o histórico da empresa, seus valores e em
quais segmentos do mercado atua.

ter os candidatos às vagas
ofertadas diariamente”,
acrescentou o gerente da
agência, Reginaldo Barros.
“Temos tido uma média elevada de ofertas de
trabalho e dificuldades
para conseguir candidatos, por isso decidimos
agendar atendimentos por
telefone, ampliamos os
cursos de qualificação e

agora – com o apoio da
Psicologia – vamos auxiliar
na elaboração de currículos e preparo para as
entrevistas”, completou. A
Agência do Trabalhador de
Umuarama fica na Avenida
Rio Branco, 4211, esquina
com Rua Governador Ney
Braga. O telefone para
mais informações é (44)
3621-1100.

CURRÍCULO
tratado”, disse o secretário
de Indústria, Comércio e
Turismo de Umuarama,
Edvaldo Ceranto Júnior.
O atendimento estará
disponível a partir de segunda-feira, 19, na Agência
do Trabalhador. Neste dia,

• Apresentação – Ser discreto
na forma de vestir, cuidar da higiene pessoal (banho, unhas e cabelos), evitar óculos escuros, boné,
bermudas, minissaia, roupas justas
e decotadas e muitos acessórios. A
maquiagem deve ser discreta.
• Autoconfiança – Fale mais
sobre o que você pode fazer pela
empresa e menos sobre o que a empresa pode lhe proporcionar. Evite
excessos e imagem de arrogância.
Cuide com a falta de confiança e
com a impetuosidade superconfiante.
• Comunicação – A entrevista

das 9h às 11h, a instrutora
Ana Paula, do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), fará
abordagens com a nova
funcionária. “Elas vão falar sobre a importância
do preparo que precisam

é um diálogo. Fale com clareza,
evite responder somente com ‘sim’
ou ‘não’ e procure não falar demasiadamente. Chame o entrevistador
pelo nome e não use gírias. Seja
sincero.
• Calma – Nervosismo e
ansiedade confundem os pensamentos e complicam o raciocínio.
Procure sempre ser discreto e
manter a calma. Nunca fale mal
de ex-chefe ou empresa em que
trabalhou.
• Procure desligar o celular,
mas se esquecer e ele tocar na entrevista desligue-o e peça desculpas.

Alguns cuidados são fundamentais na elaboração de um bom currículo. A apresentação
deve conter dados pessoais. Escreva no alto da
página seu nome, data de nascimento, estado
civil, endereço, e-mail, telefone e telefone
para recado. Identifique claramente o cargo
pretendido.
Formação – Para nível superior relacione a
empresa, o período em que estagiou ou trabalhou nesta, o cargo ou a função (descrevendo
resumidamente as principais atividades).
Na sua qualificação aponte competências e
habilidades adquiridas nas empresas em que
estagiou/trabalhou. Cite apenas cursos complementares que fizeram você desenvolver alguma
habilidade interessante para a empresa onde
quer estagiar ou trabalhar.
Idiomas e informática – Citar o idioma e o
nível de aperfeiçoamento em cada língua estrangeira, citando a instituição em que estudou.
Citar os aplicativos/softwares que você possui
conhecimentos e o nível de aperfeiçoamento
(básico, intermediário ou avançado/fluente).
Informe também intercâmbios culturais e
trabalhos voluntários. Tente fazer o currículo
com apenas uma página.

Estudante escolherá áreas do conhecimento
Equipamento desenvolvido
de interesse no Novo Ensino Médio
docentes.
LINGUAGENS
Esta área é formada
pelos componentes de Arte,
Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Educação Física,
trabalhando as linguagens
verbal, escrita, artística
e corporal. Alguns temas
que podem ser trabalhados
neste itinerário são artes,
cinema e teatro; inglês ou
espanhol para o mercado
de trabalho; esportes e
qualidade de vida, entre
outros.
MATEMÁTICA
Formada somente pelo
componente de Matemática, esta área contribui
para o desenvolvimento
do raciocínio lógico e a resolução de problemas com
a aplicação de conceitos e
procedimentos matemáticos. Alguns temas que podem ser trabalhados neste
itinerário são contabilidade, empreendedorismo e
lógica matemática.

são a formação do povo
brasileiro e seus aspectos
políticos, históricos e culturais; instituições, ética
e cidadania; história do
Paraná; clima e recursos
naturais.
ENSINO TÉCNICO E
PROFISSIONALIZANTE
Existe a opção de aliar
a Formação Geral Básica
a um curso técnico ou
profissionalizante. Alguns
exemplos de cursos são
Informática, Administração, Agronegócio, Enfermagem e Formação de
Docentes, além das opções
relativas às atividades econômicas dos municípios.
As instituições de ensino
ofertarão cursos de acordo
com a demanda e a disponibilidade local.

CIÊNCIAS
DA NATUREZA
Os componentes de
Química, Física e Biologia são os que integram
esta área. Ela promoverá o
aprendizado, a produção,
o uso e a divulgação de conhecimentos das ciências
naturais. Alguns temas
que podem ser trabalhados neste itinerário são
pandemias, endemias e
saúde pública; astronomia
e física quântica; química
no cotidiano, entre outros.

ITINERÁRIOS
NA REDE ESTADUAL
Cada escola estadual
ofertará itinerários de
acordo com as necessidades locais. Há quase 150
municípios paranaenses
que possuem somente
uma escola da rede estadual com Ensino Médio.
Por isso, outra possibilidade é o Itinerário Formativo Integrado, que
une mais de uma área do
conhecimento, como o
itinerário de Linguagens e
Ciências Humanas e o de
Matemática e Ciências da
Natureza. Os estudantes
poderão escolher o itinerário conforme a oferta da
sua escola.

CIÊNCIAS HUMANAS
E SOCIAIS APLICADAS
Esta área é formada
pelos componentes de História, Geografia, Sociologia
e Filosofia, contribuindo
para a compreensão da
vida em sociedade e das
complexidades do mundo
contemporâneo. Alguns
temas que podem ser trabalhados neste itinerário

OUTROS COMPONENTES DO CURRÍCULO
As escolas poderão ofertar outros componentes
além daqueles presentes
nos itinerários, como Educação Financeira (que já
é ofertada hoje na rede
estadual) e o Projeto de
Vida, que será fundamental
para apoiar os estudantes
na escolha pelo itinerário.

pelo Senai no Paraná auxilia
movimentação de pessoas
imobilizadas

Criado em conjunto com AMR Robotics, ameniza as
complicações de saúde em pacientes de terapia intensiva
Por Sistema Fiep

Atender às demandas da indústria, criando soluções tecnológicas integradas, aplicadas a
produtos e processos, com foco
na sustentabilidade e no desenvolvimento industrial. Com esse
objetivo, o Instituto Senai de
Tecnologia em Metalmecânica
desenvolveu, em parceria com
a AMR Robotics, um protótipo
de leito robótico que auxilia na
movimentação do corpo. A ferramenta foi criada para reduzir
os efeitos causados pela má circulação em pessoas que estão
acamadas durante um longo
período e traz impactos positivos para a saúde dos pacientes
de terapia intensiva.
“Sempre existiu a necessidade
de evitar a estase no leito em
pessoas com baixo ou nenhum
nível de consciência. Isso porque a imobilidade durante períodos prolongados traz diversos
malefícios à saúde, incluindo

tromboses, escaras, adinamia
intestinal, perda e atrofia de
massa muscular, entre outros”,
explica Leonardo Arnoni, cirurgião oncológico e fundador da
AMR Robotics, que teve a ideia
junto com o seu sócio, o médico
intensivista Márcio Ronaldo.
Muitas das complicações podem ser minimizadas com a utilização do leito robótico. “O robô
é programado de maneira personalizada e executa movimentos lentos e precisos. Também
permite que o paciente fique
em posição ereta, auxiliando em
momentos como alimentação,
desmame ventilatório, recrutamento alveolar, entre outras
ocasiões e é de fundamental
importância para redução de
tempo de internação e recuperação adequada”, conclui. Além
disso, apresenta articulações
que podem ser acionadas para
alterar a posição do paciente.

Também há a possibilidade de
realizar a movimentação de
apenas um membro, fazendo
um trabalho fisioterápico.
Juliano Coelho, consultor de
PDI e líder técnico da área de
Desenvolvimento de Produto
do Instituto Senai de Tecnologia
em Metalmecânica, explica que,
para o seu desenvolvimento
foram utilizadas diversas tecnologias de ponta disponíveis
no Instituto, como design e
engenharia de forma integrada,
simulação computacional, impressão 3D, digitalização por luz
estruturada, entre outros. Após a
homologação do equipamento,
a ideia é buscar parceiros dentro
da indústria para sua produção
em larga escala.
Para saber mais sobre o Instituto
Senai de Tecnologia em Metalmecânica acesse senaipr.com.
br/tecnologiaeinovacao/nossa
rede/metalmecanica
Inove Foto & Vídeo

No Novo Ensino
Médio, que começa a
ser implementado em
2022, dois conjuntos
de aprendizagens vão
compor o currículo
dessa etapa de ensino: a Formação Geral
Básica (FGB), que é a
mesma para todos os
estudantes, e os itinerários formativos, que
se aprofundam em áreas
específicas do conhecimento, de escolha de
cada aluno.
A Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte está produzindo
uma série de matérias
sobre o Novo Ensino
Médio paranaense.
Além desta, sobre itinerários formativos, foi publicada em 1º de julho a
primeira, que apresenta
o novo modelo. Para
saber mais, basta acompanhar o site da Secretaria e as redes sociais.
Da carga horária mínima de 3 mil horas que
compõem o Novo Ensino Médio, 1,8 mil serão
destinadas à Formação
Geral Básica, enquanto
1,2 mil serão para os
itinerários formativos.
Na prática, o itinerário pode ser entendido
como um conjunto de
trilhas de aprendizagem, organizadas a partir de uma ou mais áreas
do conhecimento.
São elas: Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e suas
Tecnologias; Ciências
Humanas e Sociais
Aplicadas; e Ciências
da Natureza e suas
Tecnologias. Existe,
ainda, a possibilidade
de escolher um itinerário de formação técnica
(com cursos que estão
no Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos)
ou profissionalizante,
como a formação de

O leito robótico foi criado no Instituto Senai de Tecnologia em Metalmecânica em parceria com a
AMR Robotics
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Josiane de Souza Marça santos ( à direita) Mouro Lodi, o Mané, e Jaqueline Vidal Mariano são os colaboradores da Kenko Kirei e amam trabalhar com o morango

IAGRICULTURA

Morangos dão o suporte para agrônomo
concretizar o sonho do empreendimento rural
Umuarama - Fruta típica
do inverno, o morango começa a colorir as gôndolas
dos mercados, barracas
das feiras e tabuleiros dos
vendedores ambulantes de
Umuarama. Com a produção localizada principalmente no distrito de Lovat,
a 10 km de Umuarama,
o fruto gera renda e vem
resgatando o investidor do
campo, como é o caso do
agricultor Murilo Alexandre
Fernandes Teixeira.
Com uma pequena propriedade adquirida há mais
de quatro anos em Lovat, o
engenheiro agrônomo Murilo,
deixou sua carreira de 30
anos construída em multinacionais, para realizar o sonho
de empreender em sua propriedade rural. A empreitada
começou há quatro anos e foi
no morango que a concretização do ideal começou.
“Agora perto da aposentadoria tive condições
de resgatar o antigo sonho
de ter minha propriedade
rural. Chegou um momento da minha vida, em que
se eu não tomasse outros
rumos ficaria doente. Aqui
começamos com 20 mil
metros quadrados e com
três estufas de morango
agroecológico, sem adição

KENKO KIREI
Com uma relação de respeito a cultura japonesa, Murilo Alexandre Fernandes Teixeira deu
o nome de sua empresa rural de Kenko Kirei,
palavras de origem japonesa e que significam
“Saudável” e “Bonito, Belo”. “Justamente isso
o que a Kenko Kirei quer levar para a sua casa.
São anos de comprometimento com a saúde
alimentar e a consciência ecológica e por isso
o nosso trabalho é feito com tanto carinho
e cuidado, deixando transparecer em nosso
alimento”, finalizou Teixeira.
A Kenko Kirei pode ser encontrada na rede
social Instagram e também pelo site https://
www.kenkokirei.com.br/.
de defensivos químicos. O
tempo passou e me senti
seguro para adquiri mais
15 mil metros quadrados
de terra e ampliamos para
mais oito estufas. Porém,
diversifico a produção com
o tomate-cereja”, explicou
Fernandes Teixeira.
Com as filhas já formadas, o produtor rural
percebeu que era hora de
seguir seu sonho e apoiado
pela tecnologia viu no morango a oportunidade para
tal. Com duas variedades
da cultivar importadas da
Espanha e produzindo os
frutos em estufas no sistema de slabs, sacos com

substratos, Murilo garante
a produção durante o ano
todo. “Vendo no atacado e
para o varejo adotamos uma
embalagem de 1 quilo e que
me dá uma boa rentabilidade para pagar os custos e
com a possibilidade de me
sobrar 30%”, explicou.
Com 6 mil pés de morango e uma das variedades
voltada para o uso do fruto
na confeitaria, o produtor
acredita que ainda dá para
melhorar sua produção e
para isso deve investir ainda
mais em tecnologia, visando
reduzir a temperatura das
estufas. “Uma propriedade
pequena precisa diversificar

A propriedade conta com 6 mil pés de morango e uma das variedades voltada para o uso
do fruto na confeitaria

O engenheiro agrônomo Murilo deixou sua carreira de 30 anos construída em multinacionais,
para realizar o sonho de empreender em sua propriedade rural

e aproveitar a tecnologia do
mercado. Temos o morango,
o tomate-cereja, maracujá e
futuramente vamos seguir
para o carneiro”, explicou.
VISIONÁRIO
Com todo o conhecimento adquirido nos 30 anos
atuando em multinacionais,
Murilo Alexandre aposta em

um futuro promissor para
sua propriedade e também a região. Percebendo
a necessidade de focar na
sustentabilidade ambiental, o empreendedor rural
iniciou a implantação do saneamento básico rural - por
meio do jardim filtrante - e
também a estruturação do
seu espaço para o turismo

ecológico e rural.
“Em segundo momento
a visitação turismo rural
será uma realidade aqui.
Mas para isso, preciso me
estruturar mais. Acredito
que comungamos desse novo
normal, onde a pandemia
nos resgata a viver de um jeito mais simples, verdadeiro
e intenso”, disse o produtor.

Josiane mostra o tamanho dos frutos, ela é uma das primeiras
funcionárias da empresa agrícola
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Cantora de Alto Piquiri, Maria Victória
busca chegar à ﬁnal do The Voice Kids
Alto Piquiri - “Sou aquele canarinho que cantou
em seu terreiro….”, com
esse clássico da música sertaneja raiz, Maria Victória
Silva, de apenas 12 anos,
conquistou os jurados na
audição as cegas da edição
atual do The Voice Kids,
que vai ao ar nas tardes
de domingo pela Rede
Globo. Entre o primeiro e o
último acorde, a voz forte e
afinada fez com que Michel
Teló, Gaby Amarantos e
Carlinhos Brown virassem
a cadeira para essa altopiquirense de coração.
A conquiﬆa
“Pedi para Deus uma
cadeira e ele me deu 3”,
lembrou a cantora mirim
durante visita ao Jornal
Umuarama Ilustrado na
semana que passou. Ela
estava acompanhada dos
pais, Elizângelo Marcelo e
Danielle Silva e do amigo
da família e prefeito de Alto
Piquiri, Giovane Mendes
de Carvalho.
Com desenvoltura, Maria Victória contou que estava tranquila no momento
da audição. “Já eu, levantei
da cadeira onde haviam
montado o estúdio para
eu assistir e fui chorar de
alegria no fundo de casa”,
contou o pai, Elizângelo
Marcelo, o Li. Foi a mãe,
Daniele, quem acompanhou a cantora no programa global e em coro com o
pai, relembra os momentos
de emoção pela conquista
da filha.
Canarinho Prisioneiro
A música, lançada em
1963 pelo cantor e compositor Ramoncito Gomes,
ganhou fama nas vozes
de Chico Rey e Paraná e
Chitãozinho e Xororó, que
estão entre os ídolos de
Maria Victória.
“Eu aprendi a gostar
de música com o meu tio,
que toca bateria e violão,
quando era bem pequena e
a minha bisavó me ensinou
todos os clássicos”, contou
Maria Victória, que nasceu
em Portugal, durante uma
temporada que os pais moraram neste país. A família
retornou ao Brasil quando
a cantora mirim tinha 3
anos.
Música
A mãe, Danielle, conta
que desde cedo perceberam o interesse da menina
pela música e a colocaram
em aulas de canto, para
aperfeiçoar o talento. Há
3 anos ela inscrevia a filha
na competição global. “E
foi com a música que eu
escolhi”, comemora o pai.
Ele contou que estava
próximo da filha quando

Maria Victória com os pais Danielle e Elizângelo Marcelo Silva, em visita ao Iluﬆrado

ocorreu a entrevista com
a equipe técnica do programa.
“A Maria Victória havia
cantado uma outra música
e o produtor perguntou
se ela cantava outra...eu
falei ao fundo ‘Canarinho
prisioneiro’. Ele perguntou
se poderia cantar e ela
cantou. O produtor foi
aumentando até chegar
quatro tons acima e como
ela segurou, ele já disse
que estava selecionada”,
relembrou Li.
“A primeira vez que

cantei Canarinho Prisioneiro foi na igreja”, contou
Maria Victória. De família
religiosa, acredita que com
sua voz e a proteção divina
deve chegar até a final do
programa.
Fama
E a cantora, que pretende viver da música
profissionalmente, já está
sentindo o gostinho da
fama. Após passar pela
primeira classificação no
The Voice Kids, foi recepcionada com carreata pelos

moradores de Alto Piquiri.
“Foram mais de 100 carros
e as pessoas saíram nas
ruas. Não esperava isso”,
contou Maria Victória, que
também deu autógrafos e
posou para fotos ao lado
dos novos fãs.
Maria Victória
Ouça no canal do YouTube Cantora Maria Victória
a interpretação da cantora
de Alto Piquiri da música
Canarinho Prisioneiro e
de outras duas músicas
inéditas da cantora.

Maria Victória sentiu um goﬆinho pela tietagem dos fãs durante a carreata feita em sua
homenagem em Alto Piquiri (foto Valmir Pessoa)

Aﬆros e jurados Michel Teló, Carlinhos Brown e Gaby Amarantos cantaram juntos e elogiaram talento de Maria Victória

Sucesso de Maria Victória
incentiva outros talentos
e trará festivais de volta,
diz prefeito
O prefeito de Alto Piquiri, Giovane Mendes Carvalho, afirmou que o sucesso de Maria Victória nos
palcos globais é um incentivo para outros talentos
do município.
“Temos em desenvolvimento um projeto cultural, que prevê a retomada dos festivais de música
para a cidade”, comentou. Ele citou como exemplo
as edições do Femusa (Festival de Música Sacra)
que chegava e reunir de 50 a 60 ônibus com talentos de toda a região para participar do evento.
“Queremos fomentar o ecoturismo e a cultura
juntos para desenvolver nossa cidade e atrair
nossas crianças e jovens para ficaram afastados
das drogas”, enfatizou o prefeito. Ele lembra que
a cidade sempre foi um palco dos festivais e levou
muitos adolescentes e jovens a se apaixonarem
pela boa música. “Com a Maria Victória, isso deve
voltar em breve, tão logo passe a pandemia”, disse.

Prefeito Giovane diz que o sucesso da cantora já serve de
inspiração para projetos musicais no município

A carreata percorreu as principais ruas de Alto Piquiri e as pessoas saíram as ruas para ver
Maria Victória (foto Valmir Pessoa)
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PM ﬂagrou 74 condutores dirigindo
embriagados em Umuarama em 2021
energia elétrica por horas
após um veículo derrubar
um poste de iluminação
pública e o condutor estaria
embriagado. Se voltarmos
mais alguns dias no calendário houve outra situação em
que um semáforo ficou sem
condições de operar depois
que outro condutor embriagado bateu no equipamento.

Umuarama - Muita gente entende como ‘normal’
tomar uma cervejinha com
os amigos e na sequência
ir para casa dirigindo. Essa
conduta que parece arraigada em nossa cultura não
é inofensiva, é ilegal e além
de uma multa cara, pode
ocasionar danos contra o patrimônio e a vida do condutor
e de terceiros.
Dados
Desde o início de 2021
a Polícia Militar já flagrou
74 condutores em situação
de embriaguez ao volante.
Deste total, 19 apresentaram índice de alcoolemia
acima do tolerado pela
legislação, que atualmente
é de 0,30 miligramas de
álcool por litro de sangue.
Nestes casos se caracteriza
o crime de trânsito, o condutor é preso em flagrante,
levado para a delegacia da
Polícia Civil onde é liberado
somente após o pagamento
de fiança, estipulada pelo
delegado de plantão.

Dor no bolso
E não pára por ai. Além
da suspensão do direito de
dirigir por 1 ano o infrator
ainda tem que pagar uma
multa de R$ 2-934,70. Se nos
for flagrado em reincidência,

o valor da multa pula para
R$ 5.869,40. “Brincando o
infrator acaba tendo que
desembolsar R$ 10 mil, contando multas e fiança. Isso
sem contar se houver prejuízos materiais a terceiros”,

explicou o comandante do
setor de Trânsito do 25º
BPM, tenente Ramalho.
Há pouco mais de uma
semana moradores da avenida Ariovaldo Rodrigues
e arredores ficaram sem

Perfil
Levantamento da PM
demonstra que 88% dos condutores flagrados embriagados são homens e com idade
entre 30 e 40 anos, seguido
de perto pela faixa etária de
18 a 29 anos. A maior parte
dos flagrantes ocorrem entre
sexta e domingo.
Acidentes
E semanalmente a Polícia Militar tem sido acionada para acidentes de
trânsito onde normalmente
o causador está dirigindo
após ingerir bebidas alcoólicas e não menos comum
é não possuir a Carteira
Nacional de Habilitação,

documento obrigatório para
quem assume o volante.
Embriagados
Desde o início do ano
a Polícia Militar atendeu
159 acidentes, flagrando 15
condutores sem possuir a
CNH. Em 2020 foram 234
motoristas dirigindo sem o
documento, o que demonstra
falta de compromisso no
cumprimento da lei.
Dirigir sem ter um treinamento adequado, sem
conhecimento da legislação
de trânsito e da sinalização
vigente torna ainda mais
perigosa uma atividade que
por si só requer atenção e
cuidado por quem assume a
direção de um veículo.
Segundo o tenente Ramalho, a associação bebida e
direção é comprovadamente perigosa. “Se sair para
beber, não vá de carro, use
um táxi, um uber ou tenham
o motorista da rodada, que
não vai ingerir álcool e depois levar os companheiros
para casa”, afirmou.

Viúva de Adriano apontou ao
MP-RJ nome do mandante da
morte de Marielle, diz Veja

Ex-doméstica escravizada por 38 anos ganha
apartamento de patrão como indenização

Rio (AE) - Julia Mello
Lotufo, viúva de Adriano
da Nóbrega, ex-capitão
da Polícia Militar do Rio
e líder de uma milícia
de matadores conhecida
como Escritório do Crime, morto em fevereiro
de 2020 durante suposto
confronto com a polícia
na Bahia, informou ao Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro (MP-RJ)
o nome da pessoa que
supostamente mandou
matar a vereadora Marielle Franco, assassinada em
março de 2018 no centro
do Rio.
A informação é da revista Veja, segundo a qual
Julia, que cumpre prisão
domiciliar e é obrigada
a usar tornozeleira eletrônica, está negociando
um acordo de delação
premiada com o MP-RJ. A
revista diz que, conforme
a viúva, o mandante da
morte da parlamentar é
comandante da milícia da
Gardênia Azul, bairro da
zona oeste do Rio. Mas a
>Veja não conseguiu descobrir o nome do acusado.
O sargento reformado
da PM Ronnie Lessa e o
ex-PM Elcio Queiroz estão
presos desde março de
2019, sob acusação de
serem os executores do
crime, mas a investigação sobre os mandantes
ainda não chegou a uma
conclusão.
Segundo a reportagem
publicada pela revista,
as primeiras declarações
de Julia sobre a morte de
Marielle foram dadas em
fevereiro de 2020, dias
após a morte de Adriano,
em conversa com seis pessoas ocorrida em Brasília.
Na ocasião, Julia contou
que Adriano não teve nenhuma participação no
assassinato da vereadora
e chegou a cobrar satisfações de seus comparsas
em Rio das Pedras, na
zona oeste do Rio, para
saber se algum deles tinha
envolvimento com o caso.
Isso porque temia que,
embora não tivesse nada

Belo Horizonte (AE)
- A doméstica Madalena
Gordiano diz que nunca
esteve tão feliz. Ela, que
se tornou símbolo da luta
contra o trabalho escravo
no Brasil, fechou há três
dias um acordo com a
família que a manteve
por 38 anos em condições
análogas à escravidão
em sua residência, em
Patos de Minas, região
do Alto Paranaíba, em
Minas Gerais.
Pelo acerto, Madalena
já recebeu um apartamento, avaliado entre R$
400 mil e R$ 600 mil, e um
carro, no valor de R$ 70
mil, bens que pertenciam
à família que é ré num
processo aberto pelo Ministério Público do Trabalho no ano passado. O
acordo prevê mais R$ 20
mil para pagamento de
impostos dos bens em
questão.
Assim como Madalena, seus advogados,
voluntários da Clínica
de Enfrentamento ao
Trabalho Escravo da
Faculdade de Direito da
Universidade Federal
de Uberlândia (UFU),
consideraram o acordo
satisfatório - apesar de
terem reivindicado R$ 2,2
milhões.
Madalena, no entanto,
disse ao Estadão que não
vai ficar com os bens. Ela
pretende vendê-los para
construir ou comprar
uma casa, ainda não sabe
bem. A vítima pretende
seguir morando em Uberaba, onde atualmente
mora com uma assistente
social. “Vou vender o
apartamento. Não vou
morar lá não, porque
tenho muita recordação
ruim. Mas vou ter de
entrar, olhar. Agora é
meu, né?
As lembranças ela ainda não consegue apagar.
“Eles me maltratavam
muito, não me deixavam

a ver com o caso, as investigações atrapalhassem
seus negócios ilícitos.
Após ter sua prisão
decretada, sob acusação
de participar de uma organização criminosa e de
um esquema de lavagem
de dinheiro que envolvia os negócios ilícitos
do marido, Julia passou
a considerar a hipótese
de firmar um acordo de
delação premiada. Em
junho, ela se reuniu com
as promotoras Simone
Sibílio e Letícia Emile,
que então integravam uma
força-tarefa responsável
por investigar a morte de
Marielle, e repetiu que
Nóbrega não teve nada a
ver com o caso, mas sabia
que o mandante do crime
era um líder da milícia
da Gardênia Azul, que
estava incomodado com
a atuação da vereadora
Marielle Franco. Ela estaria atrapalhando seus
negócios e por isso ele
decidiu matá-la. Embora
Julia tenha dito o nome da
pessoa, a identidade não
foi obtida pela Veja.
Procurado pelo Estadão para se manifestar sobre os fatos narrados pela
revista, o MP-RJ afirmou,
em nota, apenas que “os
fatos mencionados estão
sendo analisados em procedimentos que tramitam
em caráter sigiloso”.
As famílias de Marielle
Franco e do motorista
Anderson Gomes, assassinado na mesma ocasião, por estar ao lado
da vereadora no carro,
e o comitê Justiça por
Marielle divulgaram nota
em que afirmam que “não
têm conhecimento sobre
as denúncias veiculadas
na revista sobre os possíveis autores intelectuais
do crime” e que “nossos
advogados seguem sem
acesso aos autos das investigações”. “Seguiremos
pressionando para saber
quem quer interferir nas
investigações, quem mandou matar Marielle e o
porquê”, conclui a nota.

fazer nada. Eu queria ir
na missa e não podia, ou
tinha de voltar depressa.
Me davam muita bronca”,
lembra.
Esse sofrimento, porém, ficou para trás.
Quando atendeu ao telefonema da reportagem,
primeiro disse que não
poderia falar porque estava indo para a academia. Mas logo começou
a contar como tem sido a
nova vida e a relação ainda recente com a liberdade. “Fui para a praia,
entrei no mar, fizeram
uma festinha de aniversário para mim, pequena,
por causa da pandemia
Estou de cabelo novo”,
contou ela, rindo. “Estou
feliz demais”
Também está muito
contente por ter voltado
a estudar, está aprendendo Português e Matemática, e falou sobre
o futuro. Trabalhar de
doméstica, nunca mais.
“Eu quero é estudar,
virar enfermeira, ajudar
a atender as pessoas”,
sonha. E passear. Depois de conhecer o mar
de Paraty, o próximo
destino será a cidade
maravilhosa. “O Rio é

RELEMBRE O CASO
Madalena Gordiano foi resgatada pelo MPT
e Polícia Federal em Patos de Minas em 27 de
novembro de 2020. A doméstica morava na casa
dos patrões, não tinha registro em carteira, nem
salário mínimo garantido ou descanso semanal remunerado. “Não foi um acordo fácil. As
audiências foram muito longas. Reivindicamos
tudo o que ela tinha direito, que somava esses
R$ 2 milhões, mas o acordo foi muito bem-vindo,
ela queria resolver isso”, conta a advogada Márcia Leonora Santos Régis Orlandini, professora
de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito
da UFU e coordenadora da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da universidade.
“Todos os advogados que atuaram no caso são
voluntários. Foi um esforço muito grande. Por
mais que se tenha indignação, foi muito rápido
o acordo, foram sete meses”, afirma Márcia
Orlandini. Segundo ela, o MPT fez uma devassa
no patrimônio da família e não foram encontrados outros bens além dos citados no acordo.
A advogada também disse que um acordo foi
fechado com cinco bancos onde os acusados
fizeram empréstimos consignados em nome
de Madalena, no valor estimado de R$ 50 mil.
Todos os empréstimos serão cancelados.

muito lindo, quero ir lá.”
Sobre a família que a
mantinha como escrava,
ela diz que nunca mais
se encontrou com eles.
“Nem quero. De vez em
quando eles aparecem
em audiência, custaram
a fazer o acordo, o advogado deles não aceitava

nada. Ele também não”,
disse, referindo-se ao
professor Dalton Cesar
Milagres Rigueira, que
está sendo processado
junto com a mulher, Valdirene Rigueira. A reportagem não conseguiu
contato com a defesa de
Rigueira.

A doméstica Madalena Gordiano sofreu muito, mas agora vive nova fase
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Uma das cidades mais arborizadas do Paraná,
Umuarama lança o Projeto Mais Sombra
Umuarama figura entre
as cidades mais arborizadas no Paraná, com mais
de 95% de sua área urbana contando com alguma
espécie arbórea, segundo
o IBGE. E para garantir a
continuidade da proteção
da qualidade ambiental é
que a Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente lançou o Projeto Mais
Sombra, que indica, dentre
outros pontos, a escolha
correta das espécies para
o plantio.
A falta de planejamento
e a escolha de árvores inadequadas já foram responsáveis por causar muitos
danos em imóveis, calçadas
e vias públicas. “Algumas espécies, bastante utilizadas
no passado, hoje são proibidas nas áreas urbanas de
Umuarama, como alfineiro,
grevílea e Santa Bárbara,
entre outras. Essas espécies
causavam levantamento de
calçadas, danos a redes elétricas, de comunicação e de
saneamento, além do risco
da queda de galhos”, relata
Fernanda Periard Mantovani, tecnóloga ambiental da
Prefeitura de Umuarama.
Ela conta que o Projeto
Mais Sombra foi pensado
como uma forma de estimular a população a plantar mais árvores, além de
conscientizar a todos da
importância da arborização urbana. “A arborização

O Projeto Mais Sombra foi pensado como uma forma de eﬆimular a população a
plantar mais árvores

urbana tem papel importante não só esteticamente
falando, já que transforma
visualmente a cidade, mas
também no aspecto social,
estético e econômico, além
de favorecer o equilíbrio
entre o homem e o meio
ambiente”, observa.
Desde que foi instituído
o Plano de Arborização Urbana do Município de Umuarama, no ano de 2020, a
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, em parceria
com o Conselho Municipal
de Meio Ambiente, busca
ter um controle preciso de

todo o sistema de planejamento, conservação, reposição, manejo e expansão
da arborização e das áreas
verdes urbanas. “As árvores
existentes nas calçadas,
canteiros viários, praças e
parques do perímetro urbano, tanto da sede do município quanto nos distritos, são
consideradas bens públicos.
Desta forma, a responsabilidade da administração
municipal é muito grande,
desde o gerenciamento de
novas espécies, assim como
os cuidados com espécies já
antigas”, comenta Matheus

Michelan Batista, diretor de
Meio Ambiente.
NOVOS LOTEAMENTOS
Para aprovar um novo
loteamento em Umuarama,
a administração municipal
exige do responsável pela
obra, o projeto de arborização, assim como plantio
das espécies e demais cuidados estabelecidos em lei
municipal. Todo cidadão
que quiser plantar uma
árvore em frente de sua
residência deve procurar a
divisão de Meio Ambiente na
Prefeitura. “Dentre outras,

nós estimulamos o plantio
de espécies como o manacá
da serra, ipê-amarelo e
quaresmeira, consideradas
de pequeno porte, e cássia
do nordeste e acácia chuva
de ouro, de médio porte. É
uma forma de garantirmos
segurança e manter critérios técnicos e paisagísticos
de nossa cidade”, detalhou
a tecnóloga.
Ela acrescenta que para
solicitar uma muda, o morador deve apresentar cópia
de documentos pessoais (RG,
CPF) e um comprovante de
endereço de onde quer que

seja plantada a árvore. “No
momento seguinte a diretoria desloca um biólogo, que
visita o local e emite uma
autorização com a melhor
espécie para o local, de acordo com cada situação. Após
esse trâmite, o cidadão pode
retirar gratuitamente a espécie no Viveiro Municipal. Vale
lembrar que a Prefeitura só
fornece mudas para serem
plantadas nas calçadas das
casas – e não para áreas
internas”, informa, acrescentando que o telefone da
Divisão de Meio Ambiente é
(44) 3621-4141, ramal 101.

Estrada Vermelha de Umuarama
Guaíra será sede da 1ª etapa do FERMOP
será readequada graças a parceria e inscrições começam na segunda-feira
entre Prefeitura e Cibax

Detalhes do evento foram tratados neﬆa reunião com o prefeito Heraldo Trento e o vice
Gileade

Umuarama - Em parceria com o Consórcio Intermunicipal para Conservação da Biodiversidade da
Bacia dos Rios Xambrê e
Piquiri (Cibax), com apoio
do governo do Estado por
meio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento
(Seab), a Prefeitura de
Umuarama iniciou nesta
semana os preparativos
para a readequação de
mais uma estrada do ‘pacote’ de serviços contratados
no final de 2019. Já foram
executados serviços nas
estradas Esperança, Canelinha e Pavão. Agora é a vez
da Estrada Vermelha, na
divisa entre os municípios
de Umuarama e Perobal.
Através do convênio, o
Estado forneceu patrulha
mecanizada com pá carregadeira, rolo compactador
“pé de carneiro”, trator
de esteira, escavadeira
hidráulica, motoniveladora,

caminhões basculantes e
um caminhão comboio. O
equipamento é administrado pelo consórcio, que
acolhe os planos de trabalho, e as prefeituras ficam
responsáveis pelo combustível e pagamento dos
motoristas e operadores.
Segundo o prefeito Celso
Pozzobom, a patrulha realizou serviços em estradas
rurais de Francisco Alves
(cerca de 20 quilômetros),
Iporã (18 km) em Umuarama, onde serão revitalizados mais de 30 km de
estradas. O secretário de
Serviços Rodoviários, Mauro Liutti, lembrou que os
serviços foram discutidos
com os proprietários rurais
em audiência pública. “O
projeto atende várias estradas rurais com obras de
adequação, realinhamento,
drenagem e cascalhamento”, informou.
Nesta semana os donos

de propriedades rurais
iniciaram a remoção de
cercas de arame no trecho
que será readequado e as
máquinas do Cibax se deslocaram até o ponto onde
serão iniciados só serviços
de alargamento, construção
de caixas de águas pluviais
e correção das microbacias.
Após os serviços estruturais será aplicada a camada de cascalho nos pontos
mais críticos da estrada.
Com essa parceria e
também esforços da equipe
própria, a administração
municipal vem atendendo
bem a zona rural. “Já readequamos, cascalhamos
e pavimentamos mais de
200 km de estradas, o que
só foi possível por conta
da renovação da frota de
veículos máquinas pesadas
do pátio municipal e à prioridade que demos ao setor
produtivo e de transporte”,
emendou Pozzobom.

Guaíra - Representantes
da AMOP — Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná, visitaram o Gabinete
do Prefeito Heraldo Trento,
para tratativas sobre o FERMOP — Festival Regional
dos Municípios do Oeste do
Paraná. Guaíra terá o prazer
de sediar a primeira etapa do
evento no dia 14 de agosto e as
inscrições já começam nesta
semana.
Uma comitiva da AMOP
formada pelo Diretor-executivo, Vinicius Almeida dos Santos; Auxiliar Administrativa,
Shirley Busatta Ferrari; e a
Assistente Financeiro, Arlete
de Fátima Moresco, Assistente Financeira e o Assessor
de Imprensa Luciano Barros
formalizaram a proposta à
Prefeitura.
O Prefeito Heraldo Trento
agradeceu a visita e destacou:
“Contamos com a equipe
da Secretaria de Turismo,
Esporte e Cultura, que com
certeza dará todo o cuidado e
empenho necessário para que
o evento ocorra no mais alto
padrão de qualidade possível,
atendendo todas as normas
sanitárias de segurança”.
O secretário de Turismo,
Esporte e Cultura, Marcelo
Ronnie, disse que Guaíra
realizará uma etapa com
muita qualidade e dentro das
normas de medidas restritivas que estiver vigente e pediu
que no ano que vem, Guaíra
possa sediar a grande final

do FERMOP.
Também participaram
da reunião. Vice-prefeito,
Gileade Osti; Secretário de
Turismo, Esporte e Cultura,
Marcelo Ronnie; Diretor de
Cultura, Lucas Rafacho; e o
Assessor de Cultura, Flávio
Henrique.
Inscrições
A 16.ª edição do Festival
Regional dos Municípios do
Oeste do Paraná, o Fermop,
será realizado em cinco etapas classificatórias e uma
grande final, no modelo híbrido, sem público, e transmissão pelas redes sociais. A
etapa que abrirá os trabalhos
do festival de interpretação
que movimenta os amantes da
boa música e eleva o cenário
cultural da região para o
patamar estadual e nacional.
Marcelo Ronnie, Secretário de Turismo, Esporte e
Cultura, destaca que essa
etapa de abertura do Fermop
respeitará todas as medidas
vigentes de combate ao COVID
e que Guaíra está muito feliz
em ter conseguido ser a cidade que dará as boas-vindas
ao FERMOP. “É um prazer
poder sediar a 1.ª etapa deste
evento. Vamos realizar uma
belíssima etapa e lutar para
conseguirmos fazer a grande
final no próximo ano”, disse.

O FESTIVAL

O FERMOP é um festival
de interpretação que abrange
as categorias/estilos de mú-

sica Gospel, Infantojuvenil,
Popular e Sertaneja. Para
participar, primeiramente
o Município vai realizar a
seletiva classificatória para
escolher os artistas de cada
categoria que representarão
Guaíra na 1.ª Etapa do dia
14/08. São classificados dois
artistas de cada categoria.
A seletiva será realizada no
próximo dia 31/07, sábado, no
cine Teatro Sete Quedas às 19
horas. Para se inscrever, você
deve procurar a Diretoria de
Cultura, anexo a Igrejinha de
Pedra, preencher a ficha e
levar um 1 kg de alimento não
perecível, do dia 19/07 a 23/07.
Se tiver dúvida você pode ligar
no telefone 44 3642 9998.
Excepcionalmente no ano
de 2021, considerando a Epidemia de Covid-19 (novo coronavírus) a presente edição
será realizada da seguinte
forma: as etapas classificatórias e a Grande Final serão
de forma híbrida/presencial
em relação às apresentações
dos intérpretes, porém, observando-se todos os protocolos
sanitários em vigor, nos municípios que se dispuseram a
sediar o festival.
O número de inscrições
é de uma música em cada
categoria: solo, dueto, trio ou
quarteto, sendo que os participantes deverão ter no mínimo
16 (dezesseis) anos, exceto na
categoria Infantojuvenil que
poderão ser inscritos de 10 a
15 anos.
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Em “construção”, Santos tenta conﬁrmar
evolução contra o Red Bull Bragantino
São Paulo (AE) - A boa
apresentação diante do
Independiente deu esperanças ao torcedor santista
e ao técnico Fernando Diniz. Para confirmar o bom
momento e a evolução do
time, o Santos terá um
bom teste neste domingo,
às 20h30, no Estádio Nabi
Abi Chedid, em Bragança
Paulista (SP). O time visitará o Red Bull Bragantino,
que briga pela liderança
do Brasileirão, em duelo
válido pela 12ª rodada.
O jogo é importante para
avaliar em qual estágio está
a equipe após forte oscilação na competição nacional. O “perde e ganha”
vem impedindo o Santos
de brigar pelas primeiras
posições. A irregularidade,
porém, pode ter chegado
ao fim com a atuação convincente na quinta-feira,
contra o Independiente, na

estreia do Santos na Copa
Sul-Americana.
A vitória por 1 a 0, pela
ida das oitavas de final, não
enche os olhos de quem
observa o placar. Mas o
desempenho ao longo dos
90 minutos foi aprovado
por Diniz e torcedores. O
motivo? Foram 19 finalizações, algo raro no Santos
diante de rivais com defesa
muito fechada, característica que vinha trazendo
muitas dificuldades ao time
no Brasileirão. As piores
performances dos santistas
até agora aconteceram justamente contra adversários
que jogam na retranca.
O placar, portanto, poderia ter sido maior. “É
um time em construção”,
avalia Diniz. “É um time
que trabalha muito e vai
ganhando cada vez mais
casca. É um processo que
estamos no início. Estou há

Domingo

INVENCIBILIDADE
Com a vaga encaminhada para
as quartas de final da Copa Sul-Americana depois da vitória por 2 a 0
sobre o Independiente del Valle, no
Equador, o Red Bull Bragantino volta suas atenções para o Brasileirão.
Defendendo uma invencibilidade
de 12 partidas na temporada, o Red
Bull Bragantino, com 23 pontos, mira
a liderança. O técnico Maurício Barbieri ainda não definiu se vai poupar
algum jogador por causa do desgaste
da viagem para o Equador, mas a

dois meses no clube. Vamos
crescer conforme o tempo
vai passando”, promete o
treinador.
Diniz terá a chance de
repetir a escalação neste
domingo, mas é provável
que venha a fazer novas
alterações no time titular.

tendência é que escale o que tem
de melhor devido à importância do
confronto. Além disso, o jogo de volta
da Sul-Americana, na quarta-feira,
será disputado em Bragança Paulista.
A boa notícia para o treinador
é o retorno do volante Raul, que
desfalcou o time nos últimos dois
jogos por conta de uma lesão na
coxa. Ele entra no lugar de Jadsom
Silva, suspenso pelo terceiro amarelo, assim como o lateral-direito
Weverton.

Mas não devido a lesões
ou suspensões. Preocupado
com o desgaste físico do
elenco, em nova “maratona” de jogos, o treinador
pode poupar Pará ou devolver Felipe Jonatan à
lateral-esquerda, mandando Moraes novamente ao

banco de reservas.
Carlos Sánchez, que
ainda não foi titular em seu
retorno aos gramados, pode
substituir Gabriel Pirani.
O jovem jogador emplacou
boa sequência de jogos
nos últimos meses e pode
ganhar um descanso. No

Chapecoense X Cuiabá
Atlético GO X Palmeiras
Bahia X Flamengo
Inter X Juventude
Bragantino X Santos

Segunda-feira
América X Sport
ataque, Lucas Braga pode
retomar seu espaço entre
os titulares, caso Diniz
decida preservar Marinho
ou Marcos Guilherme.
Kaio Jorge, que voltou ao
time na quinta após ser
poupado, deve ser mantido
entre os 11.
Com 15 pontos, o Santos ocupa o meio da tabela,
enquanto o Bragantino
começa a rodada na vice-liderança, com 23, dois atrás
do líder Palmeiras.

Em busca de identidade, Flamengo pega o Bahia para retomar bom futebol
São Paulo (AE) - Em
busca de nova identidade, após a saída de Rogério Ceni, o Flamengo
vai visitar o Bahia às
18h15 deste domingo,
no estádio Pituaçu, em
Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão. Será o
segundo jogo da equipe
sob o comando de Renato Gaúcho, que tenta
recuperar o bom futebol
do atual bicampeão bra-

sileiro.
Neste Brasileirão, o
Flamengo ainda não
convenceu. Após esbanjar irregularidade
nas primeiras rodadas,
principalmente em razão de desfalques, somou vitórias nas últimas
partidas, tanto pela competição nacional quanto
pela Copa Libertadores,
como fez no 1 a 0 sobre
o Defensa y Justicia.

Porém, está longe de
encantar.
Na quarta-feira, o
time carioca sofreu durante a maior parte do
jogo, encarou forte pressão em Buenos Aires, e
venceu no sufoco, na
estreia de Renato. Com
três dias de intervalo entre o jogo na Argentina e
o duelo com os baianos,
o treinador teve a oportunidade de começar a

dar a sua cara ao time,
devolvendo a identidade perdida nos últimos
meses.
Renato Gaúcho ainda
não deixou claro se vai
repetir no Fla a estratégia de fazer rodízio no
elenco, priorizando a
Libertadores, algo que
fez com frequência no
Grêmio. Em 2017, deu
certo e o time gaúcho foi
campeão. Nos anos se-

guintes, a opção de poupar titular no Brasileirão
não trouxe conquistas.
Para o confronto deste domingo, Renato terá
os retornos do volante
Willian Arão e do meia
Diego. O primeiro cumpriu suspensão diante
do Defensa y Justicia e o
segundo se recuperou de
lesão. O atacante Bruno
Henrique e o zagueiro
Rodrigo Caio estão em

fase final de recuperação
física e só devem voltar
ao time na quarta, na
partida da volta contra o
adversário argentino, no
estádio Mané Garrincha,
em Brasília.
Assim, Gustavo Henrique e Léo Pereira devem formar a dupla de
zaga, enquanto o ataque
deve ter Michael e Gabriel. Pedro é opção para
o decorrer do jogo.
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TERRENOS
PARQUE METROPOLITANO 1
Terrenos localizados próximo a Nova
Rodoviária e Shopping Palladium.
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 11. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 12. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 13. 845,40m²
Valor: R$ 683.500,00

RESIDÊNCIAS
Terreno Comercial - Quadra 8, Lote 3. 653,76m²
Dimensões 13,62x48. Valor: R$ 915.200,00
Terreno Comercial - Quadra 8, Lote 4. 653,76m²
Dimensões 13,62x48. Valor: R$ 915.200,00
Terreno Comercial - Quadra 8, Lote 10. 441,50m²
Dimensões 17,66x25. Valor: R$ 551.875,00
Terreno Comercial - Quadra 8, Lote 11. 360m²
Dimensões 14,40x25. Valor: R$ 450.000,00

JARDIM TRIANON

PARQUE DA GÁVEA
Terrenos localizados próximo à Av. Portugal e
Supermercado Atacadão.
Terreno Comercial - Quadra 4, Lote 2. 267,50m²
Dimensões 10,70x25. Valor: R$ 290.000,00
Terreno Comercial - Quadra 5, Lote 2. 267,50m²
Dimensões 10,70x25. Valor: R$ 360.000,00

JARDIM ITÁLIA 3
Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 4. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00

Terreno Comercial - Quadra 2A, Lote 9. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 554.400,00

Terrenos localizados na saída para Maria Helena, em frente ao Shopping Palladium.

Terreno Residencial - Quadra 26, Lote 29. 220m²
Dimensões 10x22. Valor: R$ 83.000,00

Terreno Comercial - Quadra 2, L. 1e2.
1.209,70m²
24,13 de frente. Valor: R$ 1.028.245,00

Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 12. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00

Terreno Comercial - Quadra 1, L. 5/7. 1.237,97m²
Valor: R$ 1.052.275,00

Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 13. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00

Terreno Residencial - Q. 27, L. 31/32A. 146,74m²
Dimensões 6,67x22. Valor: R$ 61.000,00

PARQUE METROPOLITANO 2
Terreno Comercial - Q. 1, L. 1e6. 1.565,40m²
22,81m de frente. Valor: R$ 1.450.000,00
Terreno Comercial - Quadra 10, Lote 24. 343m²
Dimensões 14x24,50. Valor: R$ 164.000,00

Apartamento 52, 5º andar.
Localizado na Rua Cambé, esqui-

Terreno Residencial - Quadra 7, Lote 31. 240,50m²
Dimensões 10x24,45. Valor: R$ 107.400,00

zar, 4073. Com área privativa de

Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17A. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

tendo: 3 dormitórios, sala de estar,

Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17B. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

despensa.

banheiro, cozinha com armários e

Terreno Residencial - Quadra 7, Lote 4. 246m²
Valor: R$ 89.250,00

CENTRO DA

Terreno Residencial - Quadra 9, Lote 3. 246m²
Dimensões 10x24,60. Valor: R$ 94.700,00
Terreno Residencial - Q. 10, Lote 14. 344,40m²
Dimensões 14x24,60. Valor: R$ 138.600,00

PARQUE INTERLAGOS
Terrenos localizados na Rua Nivaldo Turcato,
de frente à nova Rodoviária.

Residência em alvenaria localizada na rua Fortaleza 3954, próximo ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná. Terreno com 195m² e uma
residência com 126,50m². Contendo: 1 suíte, 2
quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa
e garagem para 2 carros.
Obs.: Inteiramente reformada.
Valor: R$ 430.000,00

65,03m2

CIDADE

GARAGEM
280.000,00

1 VAGA DE

VALOR R$

Residência em alvenaria localizada na rua Irmã
Thais, 4188, próximo a Igreja Catedral do Divino Espírito Santo. Terreno com 504m² e uma
residência com 287,50m². Contendo: 2 suítes, 2
quartos, 2 banheiros, ampla lavanderia, cozinha,
despensa, sala de estar e jantar conjugadas, hall de
entrada, edicula com churrasqueira,pia e piscina.
Obs.: Inteiramente reestilizada e modernizada.
Valor: R$ 970.000,00

RESIDÊNCIA NO JARDIM ARATIMBÓ

EXCELENTE OPORTUNIDADE!
ÁREA PRIVATIVA

RESIDÊNCIA DEFRONTE A CATEDRAL

Residência em alvenaria localizada na Rua Flórida,
151 - Jardim América em Cruzeiro do Oeste. Com
121,70m² e terreno com 175,30m².
Contendo: 03 dormitórios(1 suite), bwc social,sala
de estar/ jantar, área de serviço, churrasqueira e
garagem. Obs.: Nova, sem uso.
Valor: R$ 230.000,00

65,03m² e 1 vaga de garagem. Con-

Terreno Residencial - Q. 5, L. 15/16-C. 164m²
Dimensões 6,67x24,00. Valor: R$ 57.000,00

RESIDÊNCIA NO CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA

Localizada na Rua Indaia, 3651, próximo ao Centro da Juventude e Av. Goiânia. Terreno com
153m² e uma residência com 100,00m².
Contendo: 3 dormitórios sendo uma suíte, BWC
social, sala, cozinha, área de serviço, varanda com
churrasqueira, pia e garagem para dois veículos.
Obs.: Totalmente reformada.
Valor: R$ 245.000,00

RESIDÊNCIA EM CRUZEIRO DO OESTE

na com a Ministro Oliveira Sala-

Localizado em frente ao Hospital Veterinário

Terreno Residencial - Quadra 7, L. 23-A. 172,20m²
Dimensões 7x24,60. Valor: R$ 66.400,00

Terreno Residencial - Quadra 5, Lote 5. 147m²
Dimensões 7x21. Valor: R$ 35.000,00

APARTAMENTO EDIFÍCIO ISABELA - CENTRO DA CIDADE

Terreno Residencial - Quadra 6, Lote 9. 244m²
Dimensões 10x24,40. Valor: R$ 89.250,00

PARQUE METROPOLITANO 3

B1

RESIDÊNCIA NA RUA MANDAGUARI

SALAS/SALÕES COMERCIAIS
CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
Em frente a UOPECCAN

Sala Comercial 05 - térreo - 3 vagas de garagem. Área
total: 291,80m²
Valor: R$ 1.300.000,00

CENTRO COMERCIAL PIEMONT 2
DEFRONTE A PREFEITURA

Sala Comercial 06 - Sala alugada por
R$ 900,00. Área de 57,12m² + mezanino 40m²
Valor: R$ 280.000,00

Residência mista localizada na rua Mandaguari,
5451, próximo à Unipar (sede) e Igreja Matriz São
Francisco de Assis. Área construída 120,30m².
Contendo: 3 quartos(1 suite), banheiro social, sala
estar, jantar,cozinha, lavanderia coberta,churrasqueira com pia e garagem. Totalmente reestilizada!
Valor: R$ 285.000,00

Variedades
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Filmes

Em agosto

No dia 12 de agosto estreará a quarta temporada de “Sob
Pressão”. Os destemidos, Décio (Bruno Garcia), Evandro (Julio
Andrade), Carolina (Marjorie Estiano), Charles (Pablo Sanábio),
Vera (Drica Moraes), Mauro (David Junior), Gustavo (Marcelo
Batista), Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antelo) passam a
integrar a equipe do Edith de Magalhães, o maior hospital do Rio
de Janeiro, referência na cidade, cujo nome é uma homenagem
à enfermeira – personagem real - Edith de Magalhães Fraenkel,
pioneira da saúde e enfermagem, que ajudou a combater a gripe
espanhola no Brasil. Apesar de a pandemia ainda ser uma realidade longe de ter fim, eles não atendem casos relacionados à
Covid-19. No novo endereço profissional, a equipe médica de “Sob
Pressão” se junta a outros profissionais de tamanha importância,
como a recém-formada enfermeira Lívia (Bárbara Reis), para se
dedicar a outros casos de urgência. A série será mostrada logo
depois da novela “Império”.

Novelas – 18/07/2021
Não há exibição.
Monique Alfradique /
Arquivo GB Imagem
1) A atriz Monique
Alfradique interpretou
a personagem Bia em
qual dessas novelas?
a) “Fina Estampa”
b) “Beleza Pura”
c) “A Lua Me Disse”
d) “Agora é Que
São Elas”
2) Quem viveu o
personagem Tião na
novela "O Clone"?
a) Roberto Bonfim
b) Antônio Pitanga
c) Milton Gonçalves
d) Rocco Pitanga

Novo programa

Abrindo o coração

Tatá Werneck abriu seu coração compartilhando que, após a morte
de seu amigo Paulo Gustavo, ela teve dificuldades para comer, chegou
a pesar 40 quilos. Foi um período de depressão que a atriz venceu,
mas chegou a fazer exames médicos para confirmar que o problema
era emocional.

Need For Speed: O Filme
(Need For Speed) 23h25, na Globo, EUA, 2014. Direção de Scott
Waugh. Com Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Scott
Mescudi, Rami Malek, Ramon Rodriguez. Quando um acidente
mata seu grande amigo durante um racha, o exímio piloto Tobey
passa dois anos na prisão. Depois de solto, organiza um plano
para se vingar.

4) Em "Coração de Estudante", qual dessas atrizes viveu a
personagem Lígia?
a) Vera Fischer
b) Adriana Esteves
c) Carolina Casting
d) Jussara Freire
5) Qual dessas duplas atuou em "A Escalada", novela exibida
pela Globo na década de 70?
a) Tarcísio Meira e Glória Menezes
b) Tarcísio Meira e Suzana Vieira
c) Francisco Cuoco e Dina Sfat
d) Francisco Cuoco e Sandra Bréa
(Respostas: 1-A / 2-B / 3-C / 4-D / 5-B)

Cenas na praia

Cauã Reymond e Andreia Horta protagonizaram cenas de amor
numa praia do Rio de Janeiro. As cenas são para a novela “Um Lugar
Ao Sol”, na qual o ator interpreta os gêmeos, Renato e Christian, e a
atriz faz a Lara. Numa rede social, Cauã mostrou o resultado negativo
de um exame que ele fez para detectar o novo coronavírus. Vale dizer
que a Globo está bem cuidadosa quanto aos protocolos de Saúde.

Antenada

Simaria, a mesma que faz dupla com Simone, foi escolhida para
ser a embaixadora de uma nova marca de sapatos que faz parte de um
badalado grupo. Numa recente entrevista, a cantora confessou que é
apaixonada por moda e especialmente por sapatos.

Mãe e ﬁlha na praia

Nathalia Dill e a filhinha, Eva, foram à praia juntas pela primeira
vez e encantaram a web com as fotos. A atriz foi especialmente parabenizada por ter mostrado os registros sem filtros e por ter usado
biquíni sem culpa e sem receio de mostrar o seu corpo. E, claro, não
faltou elogios à menina que rouba a atenção com seu sorriso.

Doce espera

Nanda Costa e Lan Lanh não esconde a felicidade com a doce espera pelo
nascimento das filhas gêmeas. Nanda
Costa submeteu-se a uma inseminação
artificial, sendo que o doador de sêmen é
brasileiro. Elas contaram que chegaram
a recorrer a um banco de sêmen internacional, mas desistiram porque lá são
fornecidas muitas informações sobre o
doador e isso não era do interesse delas.

Pé no chão

A jovem atriz Jesuela Moro contou que
sofre ataques na web desde que assumiu
ser bissexual. Ela tem 16 anos e tem
sido muito honesta com seus próprios
sentimentos e não tem medo da opinião
pública. Ela tem planos de fazer teatro
e ainda estudar Medicina. Atualmente,
Jesuela Moro pode ser vista ainda menina
interpretando a personagem Júlia, na
novela “A Vida da Gente” que está sendo
mostrada pela Globo.

Exemplo a ser seguido

Ricky Martin e Pénelope Cruz mantém
uma instituição em Calcutá destinada a
resgatar meninas de ruas que são exploradas pela prostituição. Além disso, o
cantor tem a sua própria fundação que
também atua nesta área. Exemplos a
serem seguidos.

Feliz com a família

A cantora Sandy, filha de Noely e
Xororó, sempre foi muito discreta quanto
à vida pessoal, assim como toda a sua
família. Casada com o músico Lucas Lima,
ela é mãe de Theo declarou que está bem
feliz assim, apenas com um filho e que
não tem pretensão de aumentar a família.

Abriu o coração

Paula Fernandes contou que passou
por uma severa depressão logo no início
de sua carreira. E mais, a cantora lembrou que naquela fase ruim, teve vontade
de morrer.

Mini resort

Fofoqueiros do bem contam que
Rodrigo Faro e Vera Viel têm uma área
de lazer magnifica em casa. Tem piscina
com cascata, vidro panorâmico e um
confortável deck. As filhas do casal, Clara,
Maria e Helena, adoraram desfrutar deste
aconchego.

Hancock
(Hancock) 13h15, na Record, EUA, 2008. Direção de Peter Berg.
Com Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Jae Head, Eddie
Marsan, David Mattey. Hancock é um super-herói que perdeu a
popularidade que tinha, devido às suas tentativas de resgate pouco
convencionais. Após salvar Ray Embrey, um agente de relações
públicas, este se oferece para ajudá-lo a melhorar sua imagem.
Prova de Crime
(Running Scared) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2006. Direção de Wayne Kramer. Com Paul Walker, Cameron Bright. Depois
que um assassinato deu errado, Joey Gazelle é encarregado de
descartar a arma que matou um policial sujo. Mas, as coisas dão
errado para Joey depois que um garoto vizinho roubou a arma e a
usou para atirar em seu pai abusivo. Agora Joey tem que encontrar
aquele garoto e a arma antes que a polícia e a multidão o façam.

3) Na novela
"Desejos de Mulher", qual atriz
interpretou a mãe
da personagem
vivida por Regina
Duarte?
a) Rosi Campos
b) Valderez
de Barros
c) Miriam Pires
d) Yara Cortês

Depois de voltar às redes e anunciar o lançamento do álbum "Doce
22", Luísa Sonza tem mais uma novidade. No dia 7 de agosto ela estreia
um programa no Multishow. Em "Prazer, Luísa", a artista vai abrir sua
intimidade e detalhes do processo criativo de seu novo trabalho. Com
cinco episódios, a atração terá convidados e musicais toda semana.

Filmes – 18/07/2021
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Jack, o Caçador de Gigantes
(Jack The Giant Slayer) 12h30, na Globo, EUA, 2013. Direção
de Bryan Singer. Com Ewen Bremmer, Nicholas Hoult, Eddie
Marsan, Ewan Mcgregor, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci. Jack
é um fazendeiro que adquire grãos de feijão que não devem ser
molhados. Isto acontece e cria um enorme pé de feijão, que vai
dar em um mundo de gigantes.

Honey 3: No Ritmo do Amor
(Honey 3: Dare to Dance) 00h45, no SBT, EUA, 2016. Direção de
Bille Woodruff. Com Cassie Ventura, Dena Kaplan, Sibo Mlambo,
Bobby Lockwood. Nos últimos meses da faculdade de dança, a
jovem Melea enfrenta dificuldades financeiras a ponto de interromper o curso. A criativa coreógrafa então, aposta todas suas
fichas num sonho: montar uma adaptação hip-hop do clássico
Romeu e Julieta.
Hurricane - O Furacão
(The Hurricane) 01h40, na Globo, EUA, 1999. Direção de Norman Jewison. Com Denzel Washington, Vicellous Reon Shannon,
Deborah Kara Unger, Liev Schreiber, John Hannah, Dan Hedaya,
Debbi Morgan, Clancy Brown. A história de Rubin "Hurricane"
Carter, candidato ao título mundial de boxe, que é erroneamente
preso como assassino e condenado à prisão perpétua.
Malone: Puxando o Gatilho
(Give 'Em Hell Malone) 22h15, na Bandeirantes, EUA, 2009.
Direção de Russell Mulcahy. Com Thomas Jane, Ving Rhames.
Malone é um ex-detetive particular, do tipo durão, que se torna
um matador de aluguel depois de assistir ao assassinato de sua
mulher, seu filho e seu irmão. Ele é contratado por um chefão para
resgatar uma pasta, mas tem que matar um batalhão de capangas
e é quando descobre que entrou numa enorme fria.

Entrevista

O “Canal Livre” que vai ao ar no final da noite de
hoje da Band recebe Aldo Rebelo, que foi ministro dos
governos de Lula e Dilma Rousseff e é ex-presidente
da Câmara dos Deputados. Depois de passar por
pastas como Defesa, Esportes e Ciência, Tecnologia
e Inovação, o político alagoano lançou recentemente
o livro “O Quinto Movimento: Propostas Para Uma
Construção Inacabada”. Entre outros assuntos, o
programa discute o momento político do Brasil, as
relações entre os poderes e as perspectivas do país
diante do atual cenário.

Áries
O momento poderá movimentar a
sua vida amorosa. Poderão ocorrer
disputas ou discussões familiares,
mas nada diretamente ligado a você.
Fique na sua. Lute contra a preguiça.

Libra
O trabalho eﬆará mais acelerado.
Aproveite as oportunidades de crescer
em sua profissão. Não tenha medo
de topar um novo desafio. Não se
eﬆresse com atitudes de familiares.

Touro
Terá de ser cauteloso com os fofoqueiros e mais atencioso com a família e
com a pessoa amada. O organismo
precisará repor a energia gaﬆa, exigindo mais horas de sono.

Escorpião
Cultive a determinação para realizar
as atividades que assumiu. Faça exercícios físicos para aliviar a tensão e se
diﬆrair. Se eﬆiver feliz com a relação,
dê provas disso. Ame sempre!

Gêmeos
No trabalho, é melhor interagir com
os colegas para não ficar excluído.
As queﬆões pessoais vão ocupar o
seu tempo. A saúde sempre exige
cuidados conﬆantes; faça exames
de rotina.

Sagitário
Momento que poderá ser delicado
para o romance e bem positivo para
o trabalho. Moﬆre a sua capacidade
profissional propondo saídas criativas.
Precisa ser mais humilde.

Câncer
Mudanças positivas para a sua carreira e para a sua vida pessoal poderão
ser difíceis no começo, mas produtivas depois. A convivência familiar será
mais solidária. Seja mais amoroso.

Capricórnio
Boas surpresas eﬆão reservadas para
você. Poderá sentir falta de apoio no
trabalho e sua vida pessoal vai passar
por uma transformação muito boa. Ter
calma é sua melhor opção.

Leão
Cuidado para a preguiça e medo não
dominar seus desafios neﬆe período.
Se trabalhar com afinco evitará atritos
com a chefia e terá bom ganhos.
Sensibilidade em excesso não é bom.

Aquário
As relações profissionais vão exigir
discrição. A vida familiar poderá se
agitar com a mudança de alguém próximo. Queﬆões financeiras também
poderão abalar a rotina. Economize
mais!

Virgem
Terá uma chance de mudar a convivência familiar. Fale do que o
incomoda e proponha outras regras e
novas atitudes. Fazendo um trabalho
bem feito terá grandes chances de
promoção.

Peixes
Não deve haver novos desafios em
sua rotina. Terá de se mexer para agilizar o trabalho. Aproveite para mudar
o que incomoda em casa. Converse
e ache alternativas de convivência.
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IBELEZA

Manter pentes e escovas limpos
é essencial para a higiene pessoal
Higiene e limpeza também fazem parte do nosso
ritual de beleza e bem-estar.
Você já se perguntou: com
que frequência você limpa
e higieniza seus pentes e
escovas de cabelos? Você
faz isso rotineiramente
ou nem lembra qual foi a
última vez que limpou tais
apetrechos?
Pode parecer que o assunto limpeza de pentes e
escovas não é relacionado
com beleza, mas não é
bem assim. Quem já teve
a infelicidade de usar um
“pente sujo” sabe que o
mínimo que acontece é os
fios ficarem impregnados
de sujidades que têm o
aspecto de caspas. Nada a
ver com o couro cabeludo,
mas com o tal “pente sujo”.
É um assunto intrigante.
Pense em você mesmo e
tente se lembrar qual foi
a última vez que se preocupou com a higienização
dos seus pentes e escovas.
Geralmente o pensamento
mais imediato é “sou só
eu quem uso, pra que me
preocupar com isso?!”.
Acontece que a realidade é bem outra. Principalmente as escovas merecem
uma atenção extra, por
uma questão de saúde e
também pela sua durabilidade. A limpeza das
cerdas aumenta a vida útil
do produto.
Segundo especialistas,

ALTERNATIVA
Uma boa alternativa é aplicar máscaras
capilares hidratante em casa e para isso
geralmente se usa pente largo para auxiliar
na aplicação. Terminado o procedimento, lave
imediatamente o pente para que o creme não
seque e o pente fique sujo. Lave o pente com
sabonete e enxague bem. Outra dica de ouro é
limpar os fios de cabelos de pentes e escovas
imediatamente após o uso. Apesar de os cabelos
serem seus, nada mais desagradável do que
deixar estes apetrechos cheios deles em cima
da pia ou outro móvel. O ideal é ter um lugar
próprio para guarda-los, juntos e bem higienizados, preferencialmente dentro da gaveta,
ou do armário, assim você evitará o acumulo
de pó e outras sujidades que existem no ar. Da
Redação/GB Edições
limpar as escovas evita a
transmissão de doenças
como micose e a pediculose,
conhecida como piolho,
além de caspas.
Há dois procedimentos
para assepsia que são rápidos e simples. O primeiro
consiste em retirar os fios
presos, após o uso, com o
auxílio do cabo de um pente.
Muitas pessoas têm o hábito
passar o pente na escova,
mas ao contrário do que se
pensa, esta técnica é extremamente prejudicial, pois
acarreta o amolecimento
das cerdas, além de danificar os dentes do pente.
A segunda forma é a
lavagem, mas com alguns

Fiocruz defende manter
intervalo de 12 semanas
para vacina da AstraZeneca

Em nota divulgada
nesta semana, a Fiocruz
defendeu a manutenção
do intervalo de 12 semanas entre a primeira e
a segunda dose da vacina da AstraZeneca,
que está sendo fabricada em BioManguinhos.
O governador do Rio,
Claudio Castro, anunciou
nesta terça-feira, 13, a
autorização para que os
92 municípios do Estado
adiantem a segunda aplicação para oito semanas.
"A Fundação esclarece que o intervalo de 12
semanas entre as duas
doses recomendada pela
Fiocruz e pela AstraZeneca considera dados
que demonstram uma
proteção significativa já
com a primeira dose e
a produção de uma resposta imunológica mais
robusta quando aplicado
o intervalo maior", sustenta a nota. "Adicionalmente, o regime de 12
semanas permite ainda
acelerar a campanha de
vacinação, garantindo
a proteção de um maior

número de pessoas."
Na nota, a Fiocruz
lembra ainda frisa que
"até o momento, a vacina
produzida pela fundação
tem se demonstrado efetiva na proteção contra
as variantes em circulação no País já com a
primeira dose. Adicionalmente, em relação
à variante Delta, uma
pesquisa da agência de
saúde do governo britânico, publicada em junho,
aponta que a vacina da
AstraZeneca registrou
71% de efetividade após
a primeira dose e 92%
após a segunda para
hospitalizações e casos
graves".
Já há casos da variante Delta registrados no
País, mas a variante predominante (que responde
por mais de 70% dos casos) no Brasil é a Gama.
Combater a variante Delta foi o argumento usado
pelo governador Cláudio
Castro para autorizar os
municípios a anteciparem o intervalo para oito
semanas.

cuidados para não estragá
-lo. Com o auxílio de sabão
neutro e água corrente,
deve-se esfregar a base
por alguns minutos. Se a
sujeira estiver impregnada,
o ideal é colocá-lo de molho
em uma bacia com água de
30 minutos à uma hora. A
secagem deve ser natural.
É aconselhável não utilizar
o secador ou a estufa para
acelerar o processo, pois
isso compromete a qualidade e função da escova.
Exceto a do tipo almofadada, que não pode ser
molhada, todos os outros
tipos devem passar pela
higienização. As que possuem a base ou sua maior

Manter os pentes e escovas limpos e higienizados é essencial, mesmo que sejam usados
somente por você. Bom para a saúde e beleza dos fios. Pentes e escovas sujos costumam
expelir sujidades parecidas com caspas quando são passados nos cabelos / GB Imagem

parte em madeira podem
ser lavadas por inteiro, uma
vez que esta matéria prima
recebe tratamento para
suportar a umidade. Neste
caso, a lavagem deve ser
feita com a ajuda de uma
esponja flexível, para que
o material não estrague na
hora de esfregar.
Cuidado redobrado com
as escovas metálicas - ionizadas, por exemplo - que
devem ser totalmente enxugadas com o auxílio de

um pano limpo, evitando a
oxidação. Outra dica importante é deixar cabos presos
por argolas ou de metal
longe da água, evitando
assim o deslocamento ou a
ferrugem.
Os modelos em plástico, com revestimentos
sofisticados ou materiais
derivados da porcelana,
que geralmente são pintados, também precisam de
tratamento especial, pois
podem perder sua cor ou

até mesmo suas funções. A
higienização deve ser feita
apenas com o auxílio de
um pano úmido com água
e sabão neutro. Se as fileiras forem estreitas, o que
dificulta a limpeza, o ideal é
usar um pedaço de algodão.
A periodicidade da lavagem é de uma vez por
mês, no mínimo. Os pentes
podem ser lavados com
sabão neutro e uma escovinha e depois devem ser
bem secos.

Aprovado texto-base de PL para SUS
usar remédios fora da indicação da Anvisa
São Paulo (AE) - Por
277 a 177 votos, a Câmara
dos Deputados aprovou
na noite desta quintafeira (15) o texto-base do
projeto de lei que autoriza
o Sistema Único de Saúde
(SUS) a utilizar medicamentos e tecnologias
mesmo em casos distintos
daqueles indicados pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Pelo avançado da hora,
líderes pactuaram o adiamento da apreciação dos
destaques.
Enviado à Casa pelo

Senado, o projeto altera a
Lei Orgânica da Saúde e
fortalece o uso "off label"
de medicamentos - isto é,
o emprego em casos que
não constem na indicação
usual. Se a proposta for
sancionada sem alterações, a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias (Conitec),
órgão em que o Ministério
da Saúde tem maioria, poderá autorizar o emprego
de medicamentos em usos
sem previsão nos registros da Anvisa, desde que
demonstradas evidências

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE IVATÉ – SISVATE

AV. RIO DE JANEIRO, 2774 – IVATÉ – PARANÁ
CNPJ 26.180.408/0001-86
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO SINDICAL
Pelo presente Edital, a Presidente da Comissão Eleitoral, eleita na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia
16 de julho de 2021, CONVOCA a eleição sindical de 2021, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ivaté
- SISVATE, para renovação da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, conforme estatuto.
Data da eleição: 08/08/2021
Horário de votação: das 8h00m às 17h00m
Local: Câmara Municipal de Ivaté
O processo eleitoral no que diz respeito ao Registro de Chapas obedecerá ao disposto na Seção II do Estatuto Social.
O período de 17/07/2021 a 27/07/2021 será destinado para a inscrição das Chapas e dos candidatos ao Conselho
Fiscal, na sede do Sisvate no horário das 8h00m às 12h00m.
Para a realização da eleição serão adotados todos os protocolos sanitários relativos à COVID-19, sendo obrigatório o
uso de máscara por todos os participantes do processo eleitoral.
Ivaté – Pr., 17 de julho de 2021.
Adriana Barboza de Brito
Presidente da Comissão Eleitoral

sobre eficácia, acurácia,
efetividade e segurança.
O relator, deputado Rafafá (PSDB-PE), entende
que o projeto vai facilitar,
por exemplo, o tratamento de doenças raras. O deputado federal Alexandre
Padilha (PT-SP), no entanto, alerta para a possibilidade de desmonte de
atribuições da Anvisa. Ele
chegou a apresentar um
requerimento de retirada
de pauta do PL, mas foi
vencido. "Do jeito que está
a lei, quem definirá (se o
medicamento) tem base

científica é o governo de
plantão", afirmou Padilha,
durante a sessão. "Na
prática, se esse relatório
estivesse em vigência, o
que Bolsonaro quis fazer
c o m a c lo r o q u i n a n ão
teria mais obstáculo",
acrescentou.
O governo do presidente Jair Bolsonaro tentou
alterar a bula da cloroquina para indicá-la no
tratamento da covid-19,
mesmo sem comprovação
científica, mas o movimento foi freado pela
Anvisa.
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Supermercados anunciam que vão
para ‘vale-tudo’ para animar vendas
(AE) - Depois do boom
de vendas registrado
pelos supermercados no
ano passado, hoje o setor
enfrenta um ambiente de
negócios diferente. Inflação e desemprego em
alta, redução do auxílio
emergencial e reabertura
gradual de outros negócios, como restaurantes,
provocaram forte queda
nas vendas. Para tentar
virar o jogo vale tudo. Dos
tradicionais descontos
na loja física, vantagens
nas compras por aplicativos, marcas mais baratas
até a tentativa de transformar o supermercado
num ponto turístico.
De janeiro a maio, o
tombo nas vendas foi
10,25% nos supermercados do Estado de São
Paulo, em relação a igual
período de 2020, aponta
a Associação Paulista de
Supermercados (Apas).
No resultado são consideradas as mesmas lojas e
descontadas a inflação e
influências sazonais.
O retrato mais fiel desse tombo aparece na boca
do caixa. “Tem crescido o
abandono de carrinhos
nos supermercados na
hora de pagar”, afirma
o economista da Apas,
Rodrigo Mariano. Isso
mostra que a intenção de
compra não cabe mais no
orçamento das famílias.
Em 12 meses até ju-

nho, a inflação oficial do
País, medida pelo Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), acumula
alta de 8,35%. Pressionada pelos alimentos,
a inflação dos produtos
vendidos em supermercados é quase o dobro
(15%).
“Estamos preocupados com a queda nas
vendas”, diz Hélio Freddi, diretor do Hirota

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-

Supermercados com 16
lojas na capital. Entre as
alternativas para estancar a queda de 7% nas
vendas que a rede enfrenta em relação a 2020,
o executivo recorreu a
algo inusitado. Decidiu
transformar uma das
lojas num ponto turístico
para ampliar o número
de clientes.
A rede investiu R$
1,5 milhão na reforma

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!

da loja do bairro da Vila
Madalena, próxima ao
Beco do Batman. Contratou o prestigiado grafiteiro Eduardo Kobra
para pintar um painel de
40 metros na fachada.
“Transformamos a loja
da Vila Madalena num
ícone para atrair clientes.”
A rede passou a incluir nas prateleiras marcas mais populares, com

preços até 20% menores
em relação às líderes.
“As marcas populares já
respondem por 10% da
oferta.” Também intensificou o cadastramento
dos clientes no clube
de vantagens, ofertando
descontos.
O Grupo Carrefour,
líder em vendas do setor,
relançou o seu aplicativo
no fim do ano passado
- e conseguiu manter

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!

as vendas estáveis. “Antigamente o aplicativo
era uma plataforma de
descontos. O que fazemos
hoje é juntar descontos
com recompensas, que
é uma maneira de reter
os clientes”, diz o diretor de marketing, Daniel
Milagres.
Outra iniciativa da
varejista é a sinalização
dos produtos mais baratos por categoria dentro
da loja. A marca própria
da rede tem sido outro
grande destaque. “A sua
participação no mix teve
uma ampliação significativa”, diz o executivo.
“O supermercado foi
um dos varejos mais
aquinhoados pela pandemia, e nenhum empresário sério do setor teria
a ilusão de que as vendas
continuariam no mesmo
patamar após a reabertura da economia”, afirma
o sócio da consultoria Mixxer, Eugênio Foganholo.
Segundo ele, para
reduzir a queda nas
vendas, as lojas devem
adequar a oferta ao bolso
do consumidor, hoje mais
pobre por causa da alta
da inflação. Mas lembra
que novas oportunidades
estão se abrindo para os
supermercados, como a
venda de pratos prontos.
“A competição daqui para
frente vai ser boa e quem
ganha é o consumidor.”

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.

CORSA
CLASSIC LS
11/11
Branco, R$ 18.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

MONTANA
SPORT 05/05
Prata, 23.000,00. Fones:
(44) 3622-3292/
9
9976-0563.

ONIX 17/18
Azul, 36.000Km. R$
57.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

S10
ADVANTAGE
DUPLA

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

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

FIORINO
FURGÃO 1996
Branco, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

STRADA
ESTENDIDA 1.8
09/09

Locker, completa, ﬂex. R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

UNO
ELETRONIC 1.0
94/94
Cinza, quatro portas,
com ar condicionado.
R$ 6.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

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

FORD KÁ 19/19
Branca.
14.000km
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA SEG
2010
Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

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

SW4 2014
Branca, completa. R$
160.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

VOLKSWAG

VOLKSWAGEN
EN
AMAROK
HIGHLINE
13/14
Cinza, completo, cab.
dupla. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
9 9976-0563.

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.

AVISOS E

AVISOS
E EDI
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO
Associação de Tiro
de Umuarama Atum,
CNPJ: 95.640.561/000161. localizado na Rua
Doutor Camargo, 5054.
comunica o extravio do
Alvará Nº 15500 , tornando
o mesmo sem efeito com
essa publicação.

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$
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360.000,00! Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, com
localização privilegiada!
Próximo ao condomínio
Ecoville! Contendo 189,92m²
de área total do terreno,
sendo 100m² de área
construída, composta
por 01 suíte com moveis
planejados, 02 quartos
com moveis planejados,
sala com pé direito duplo,
cozinha
planejada,
banheiro social, área
de serviço e 02 vagas
de garagem. Localizadas
no Bairro Jardim Yoshii
de Umuarama-PR. Valor
R$ 430.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

CARROS

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.

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Excelente residência à
venda, ótima localização,
imóvel de alto padrão,
com acabamentos únicos
e um ótimo bom gosto.
Estão inclusas portas
em madeira pivotante,
pisos de porcelanato e
laminado, rodapé de
madeira e iluminação
em LED. Um super
terreno com área total de
490,00 m² e dimensões de
(14,00x35,00), contendo

OPCIONAIS

VALOR

CELTA 1.0 LT

11/12 PRETO

COMPLETO

R$ 28.900,00

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 119.900,00

CRUZE SPORT6 TURBO

19/19 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 107.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 148.900,00

HONDA CIVIC EXL

17/17 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX

19/19 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 112.900,00

TRACKER LTZ II

13/14 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 69.900,00

Compramos seu CARRO

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

COR

.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Ótima residência à
venda, com localização
privilegiada, contendo
450m² de área total do
terreno, com dimensões de
(15.00x33.00), composta
por uma suíte com closet,
uma demi- suíte, sala
de TV, sala de estar,
cozinha, banheiro social,
lavanderia, edícula com
churrasqueira, amplo
espaço de lazer com
piscina e 2 vagas de
garagem, totalizando
213,01m² de área
construída. Localizada
na Rua Adolfo Garcia,
n° 2744, 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.

ANO

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.

APARTAMEN
APARTAMENTOS
TOS
APTO EDF.
ORION
Apartamento edifício Orion
300m, com 3 quartos,
três suítes, edifício com
piscina. R$ 1.000.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

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

LOTES
RUR
LOTES
AIS 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

GRANDE
LEILÃO
NESTA QUARTA
DIA 21/07
ÀS 10 HORAS

Fazenda japora MT 133
alqueires a R$ 100.000,00
cada alqueire , 26 divisa
de pasto curral com breve

FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

Chácara à venda, contendo
topograﬁa plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

FAZENDA
JAPORA

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

e balança, casa sede e
caseiro barracão açude
e corrego na divisa 100
% de aproveitamento só
perde app 041 14 99996
92 12 creci F 21 063

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 18 e 19 de julho de 2021

IMERCADO

Pesquisa Anfavea e Webmotors mostra
otimismo para compra de automóveis
A pandemia da covid-19
ampliou a busca pelo automóvel como meio de transporte, mostra pesquisa da
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea) e
da startup Webmotors sobre intenção de compra no
Brasil. O levantamento, que
entrevistou 4.240 pessoas,
mostra que 75% querem
comprar e ou trocar de
carro ainda em 2021.
“A gente não observa
uma desaceleração em busca e uma série de outros
indicadores que a gente
aqui, como uma das portas
de entrada de consumo do
carro, não vê isso caindo.
36 vê o cliente muito
A gente

VENDA

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

Venda

Residência

R$ 800.000,00

Venda

mais informado e com mais
números nas mãos para tomar decisão”, disse Rodrigo Constantinou, diretor de
Marketing e Comunicação
da Webmotors.
Entre os respondentes,
74% já possuem carro e
26% não. Dos que têm veículos, 73% têm intenção de
trocar o modelo neste ano,
mas o percentual dos que
pretendem trocar agora
é de 21%. O percentual
dos que pretendem fazer a
compra imediata entre os
que não têm carro é maior
(34%). Dos 26% que não tem
automóvel, 80% querem
fazer a compra em 2021.
“Nosso setor está passando por uma dificuldade

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

Venda

Residência

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

Residência
R$ 180.000,00
Resid. em alv. Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Pq. Bandeirantes.
Área de total de 252m² e área const. de
53,12m², 2 quartos, sala, coz., bwc, área
de serviço externa.

Venda

Residência

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

Venda

Residência

R$ 650.000,00

Venda

R$ 175.000,00

Venda Resid. em alv. com área total de

Sobrado

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

R$ 240.000,00

Venda

R$ 700.000,00

ZONA II

Sobrado – Térreo - sala de estar, 01
escritório bwc, Semi Mobiliada. Piso
Sup. - sala de tv c/ sacada, suíte e
sacada, 02 qtos (sendo 01 c/ sacada)
e bwc – área de serviços, edícula c/
churrasqueira, bwc e garagem. Rua
Piauí 3569, Zona II.
Sobrado
R$ 600.000,00
Sobrado em alv., na Av. das
Indústrias, nº 2804, Zona VII, com área
total de terreno de aprox. 184,00 m²
e área const. de aprox. 216,00 m²,
01 suíte com closet, 02 quartos com
armários planejados, coz. com móveis
planejado, 01 lavabo, 02 banheiro
sociais, sala, sala de TV, sótão, área
gourmet com pia e churrasqueira,
lavanderia fechada e garagem.

Venda

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

Venda

Resid. em alv., área total de terreno de
aprox. 175 m² e área const. de aprox.
129 m², Rua Olimpio Spina, s/ nº,
Parque Interlagos. 01 suíte com closet,
02 quartos, sala, coz., BWC social, área
de serviços, área gourmet e garagem.
Próx. ao Shopping Palladium e Cond.
Euro Park*
Residência
R$ 470.000,00
Alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem.

Venda

Residência
R$ 380.000,00
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.

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

Venda

de produção por conta de Dos que não têm carro, mas
abastecimento, em especial pretendem comprar, o meio
por conta do abastecimen- que mais passou a usar foi
to de semicondutores, e o transporte por aplicativo
estamos do lado da oferta, (46%), a pé (29%) e transvocê [Webmotors] que está porte coletivo (18%).
Entre os proprietários,
do lado demanda, a gente
concluiu que há muito in- 58% disseram que os preços
teresse no carro novo, a estão muito altos e isso é
demanda existe”, avaliou o que mais os impede de
Luiz Carlos Moraes, presi- comprar um veículo. Para
29%, as altas taxas de juros
dente da Anfavea.
Diante das medidas de por parte dos bancos tamsegurança sanitária por bém são impeditivos. A alta
causa da covid-19, 79% dos dos preços também é o que
que possuem carro disse- impede 63% dos que não têm
ram estar usando o veículo carros ainda e 37% aponcom mais frequência. Em taram as taxas de juros. O
seguida, o transporte por alto valor da entrada para o
aplicativo (16%), a opção financiamento foi apontado
a pé (14%) e, por último, o por 26% dos que fariam um
transporte
coletivo (3%). novo investimento.
imobiliarioparana
.com.br

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

Dos que têm veículos, 73% têm intenção de trocar o
modelo neste ano, mas o percentual dos que pretendem
01 à 15 / Julho de 2021
trocar agora é de 21%

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

Apartamento

Terreno

Sobrado

Comercial

Venda

Venda

Locação

Locação

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

Apartamento

R$ 390.000,00

Venda

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

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

Venda

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

Venda

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

Venda

Terreno

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

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

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

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

Terreno

R$ 1.000.000,00

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

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

ATENÇÃO

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

R$ 6.000,00
Salão Com. c/ 8 salas na
Av. Flórida, esq. c/ a Rua Min. O. Salazar,
ponto com. para clínica ou escritório.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

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

R$ 1.500,00

Locação

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

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

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

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

Residência
Locação

Venda

Venda Lote de terra nº 33 da quadra nº

R$ 7.000,00

Salão comercial na
Av. Ipiranga, 3941 – Zona V. 03 salas, 2
banheiros, cozinha com churrasqueira
e mezanino. Aprox. 590m². Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

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

Residência
Locação

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

Locação

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

Apartamento
Locação

Apartamento

R$ 700,00

Locação

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

Comercial

R$ 12.000,00

locação

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.800,00

Locação Sobrado em alv., Rua Marília,

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

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

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

R$ 8.000,00

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

R$ 1.400,00

Locação

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

