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Negócios que
inovaram na
pandemia
perderam menos

Sandro Gregório e
Marcão do Kaskata
falam das propostas
para Umuarama
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O Ilustrado dá sequência neste domingo
com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice de Umuarama.
Desta vez, o candidato a prefeito Sandro
Gregório e a vice Marcão do Kaskata
falam do plano de governo da coligação
“Umuarama da Gente” com propostas
para todos os setores, todas priorizando o
bom atendimento para toda a população.

HELTON KRAMER

Artigo aborda a
nova lei que é uma
vitória para os
municípios
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UMUARAMA

Dois motociclistas morrem em

11 dias em dois retornos da PR-323

A colisão fatal aconteceu quando o bitrem fazia o retorno na rodovia PR-323 e o motociclista não conseguiu parar a moto a tempo

Os acidentes com mortes na
área urbana da rodovia PR323, em Umuarama, voltam a
ser rotineiros. O mais recente
aconteceu neste sábado pela
manhã e tirou a vida do motociclista Antonio Rufino dos
Santos, 53 anos. Ele seguia
pela rodovia no sentido Posto
Gauchão ao viaduto, quando
bateu no rodado de uma
carreta bitrem que fazia o
retorno no acesso ao parque
Industrial. A vítima morreu no
local. Desrespeito ou falta de
sinalização de alguma parte.
Há poucos dias, outro motociclista morreu perto dali.
Página A6

PANDEMIA

Calor intenso
nas casas vira
desafio para
a arquitetura
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ESPORTES

Corinthians
e Flamengo se
enfrentam em
fases diferentes
Página A8

Aproxime a câmera
do seu celular

Voluntárias se unem para ajudar
mais carentes e precisam de apoio
Distribuindo doações desde alimentos até móveis, o projeto social sem fins lucrativos
denominado Chama Viva - Amor em Movimento, precisa de apoio financeiro para
continuar ajudando a comunidade carente de Umuarama e região. A idealizadora
da iniciativa pede ajuda para custear aluguel, água, luz e combustível. Página A3
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PET ILUSTRADO - Cães e gatos também podem sofrer de
câncer de mama, alerta a médica veterinária de Umuarama,
Natália Bazanella Rocha. Em alusão ao Outubro Rosa, os
veterinários chamam atenção para que o cuidado também
se estenda aos animais de estimação. Página A4
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Auxílio emergencial faz arrecadação
com ICMS de Estados crescer até 17%
Brasília (AE) - O auxílio emergencial concedido
pelo governo federal para a população vulnerável
durante a pandemia ajudou a aumentar a arrecadação
do ICMS de 14 das 27 unidades da Federação em ano
de eleições municipais, aponta estudo da Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos
Estaduais (Febrafite).
O trabalho usou dados da arrecadação dos Estados
com ICMS para os meses de julho e agosto deste ano
e do ano passado. O impulso a demanda gerado pelo
benefício minimizou a queda da receita de ICMS, que
apresentou no período incremento real de 0,23% na
média.
Em alguns Estados, o ganho de arrecadação com
o ICMS nos meses analisados chegou a superar 10%
na comparação com o mesmo período de 2019. São
eles: Roraima (17,38%), Mato Grosso (12,68%), Pará
(12,55%) e Rondônia (11,25%).
A retirada do fim dos estímulos fiscais, prevista
para 2021, tende a ter um efeito contrário, o que deve
exigir cautela dos Estados para não piorar a situação
fiscal no ano que vem, alerta a Febrafite, entidade
que representa mais de 30 mil auditores fiscais das
Receitas Estaduais.
O estudo aponta que a recuperação da arrecadação
tributária tem características de estímulos temporários que não devem se perpetuar. Por isso, segundo os
autores do trabalho, discutir alternativas de socorros
às finanças estaduais de 2021 é uma necessidade que
não poderá mais ser adiada.
COMÉRCIO AJUDA
O estudo procurou mostrar que há uma correlação
muito forte entre a arrecadação estadual e as vendas
do comércio puxadas pelo auxílio dado a 67,8 milhões
de desempregados, informais e beneficiários do Bolsa
Família. A lei que criou o auxílio é de abril e o pagamento começou em meados do mesmo mês. Pesquisas

apontam que a maior parte desses recursos foi utilizada no consumo, que contribuiu para a recuperação
das vendas do comércio e, consequentemente, para a
arrecadação tributária estadual.
DINHEIRO PARA CONSUMO
Segundo o presidente da Febrafite, Rodrigo
Spada, os beneficiários do auxílio não têm espaço
no orçamento familiar para poupar, o que os levou
a gastar o dinheiro todo em consumo. Spada lembra
que 80% da arrecadação dos Estados é obtida com
o ICMS, imposto cobrado sobre bens e serviços. “Na
comparação dos meses de julho e agosto ficou nítido
que houve incremento da arrecadação por conta do
auxílio”, diz.
Também contribuiu para o reforço no caixa dos
Estados, segundo Spada, o alívio de R$ 125 bilhões
concedido aos governadores e prefeitos pelo governo
federal, incluindo suspensão da dívida e repasses
diretos. Para a pesquisadora do Instituto Brasileiro de
Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas, Vilma
Pinto, uma das autoras do estudo, a recuperação do
comércio é coincidente com o pagamento do auxílio
emergencial. O dilema agora, aponta, é que pode haver um choque inverso com a retirada dos estímulos.
Os governos estaduais terão que absorver eventual
queda de receitas.
VALOR DESEMBOLSADO
O volume desembolsado do auxílio emergencial
deverá ser de aproximadamente R$ 322 bilhões de
reais. Em apenas cinco meses de programa, o governo
já desembolsou mais de R$ 220 bilhões. O benefício
inicial previa três parcelas de R$ 600, e foi estendido
em junho para contemplar mais duas parcelas de
mesmo valor. Depois houve uma nova prorrogação
(até dezembro), dessa vez, com valor reduzido pela
metade.

Lei complementar 175/20 – uma vitória para os Municípios
•Helton Kramer Lustoza

Direito
em
Debate

Em vários momentos escrevemos nesta coluna
comentando acerca das consequências econômicas em razão da pandemia do COVID-19, inclusive,
a respeito da queda brusca da arrecadação na
maioria dos Municípios.
Uma significativa vitória foi conquistada,
recentemente, que poderá gerar um bom incremento – a médio e longo prazo – na arrecadação,
principalmente, dos pequenos Municípios. Tratase da Lei Complementar 175, publicada em 24 de
setembro de 2020, que alterou o local de pagamento do ISSQN, relativamente aos serviços de planos
de saúde médica e veterinária, de administração
de consórcios, de cartões de crédito e débito e de
arrendamento mercantil (leasing).
O objetivo desta legislação foi sanear as omissões e questionamentos que existiam sobre as
determinações da Lei Complementar 157/2016,
que havia criado mais exceções quanto ao local
de recolhimento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN.
Lembra-se que em momento anterior, a Lei
Complementar 157/2016 já havia prevista alteração do local de pagamento dos serviços de
planos de saúde e atividades financeiras para o
município do tomador. Ocorre que após o veto do
Presidente da República e a sua posterior derrubada pelo Congresso Nacional, esta legislação
foi alvo da Ação Direita de Inconstitucionalidade
n. 5835, através da qual, o Ministro Alexandre
de Moraes concedeu liminar, suspendo os efeitos
desta mudança, sob o fundamento da ”dificuldade
na aplicação da nova legislação, com ampliação
dos conflitos de competência entre municípios e
afronta ao princípio constitucional da segurança
jurídica”. Em outras palavras, a mudança tão
brusca do local de pagamento do ISSQN exigiria
uma disciplina normativa que apontasse com
clareza o conceito de ‘tomador de serviços’, sob
pena de grave insegurança jurídica e eventual
possibilidade de dupla tributação.
Foi para cumprir esta lacuna que a LC 175/20
foi aprovada, representando uma importante vitória para a maioria dos Municípios, uma vez que
descentraliza o recolhimento do ISSQN a respeito
de serviços que geram significativas receitas,
como o leasing e administração de planos de saúde
e cartões de crédito/débito. Assim, a partir de
2021, haverá uma regra de transição para a partilha do produto da arrecadação tributária entre
o Município do local do estabelecimento prestador
do serviço e o Município do domicílio do tomador.
Atualmente, o tributo sobre estes serviços é
integralmente devido no local de origem, sendo
que em geral as empresas prestadoras estão localizadas nos grandes centros; e a nova lei prevê
a transferência da arrecadação para o destino,
especialmente sobre os serviços acima mencionados. Por exemplo, em relação às administradoras

de cartão de crédito, o tomador do serviço será o
domicílio do primeiro titular do cartão. A transição
ocorrerá gradualmente, de modo que, a partir de
2023, 100% do ISSQN recolhido será devido ao
Município tomador do serviço.
Além disso, a Lei Complementar sancionada,
visando a simplificação do sistema, instituiu
nova forma de recolhimento do ISSQN, que será
realizado por sistema eletrônico de padrão unificado que deverá seguir os padrões definidos
pelo Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do
ISSQN, que será criado posteriormente. Por isso,
os gestores públicos deverão ficar atentos, eis que
os Municípios deverão fornecer informações sobre
as alíquotas, legislação vigente sobre os serviços
prestados e dados do domicílio bancário para
adimplemento da obrigação tributária. Inclusive,
o art. 4, § 3º da LC 175/20 deixa claro que é de
responsabilidade dos Municípios a regularidade
dos dados que esses prestarem no sistema, sendo
vedada a imposição de penalidades ao contribuinte em caso de omissão, de inconsistência ou de
inexatidão de tais dados.
Além disso, é importante lembrar que os
Municípios deverão promover a adequação de
sua legislação local a fim de prever a cobrança
do ISSQN no domicílio do tomador dos serviços
previstos na LC 175/20. Enquanto não houver
esta atualização na legislação municipal, a arrecadação destes valores poderão ser contestados
judicialmente pelos contribuintes, gerando insegurança jurídica e impedindo que nova arrecadação
seja concretizada.
Em razão disso e levando em conta o momento
turbulento que o país está passando – eleições
municipais e pandemia do COVID-19 – é essencial
que os Prefeitos e Secretários que assumirão seus
cargos em 2021, estabeleçam um planejamento
para a implantação desta arrecadação tributária.
É uma oportunidade ímpar que os Municípios
possuem de receberem uma receita tributária
vultuosa que ajudará na superação dos problemas
orçamentários já ocasionadas em razão dos gastos extraordinárias na área de saúde, agravada
pela queda da arrecadação.
Desta forma, os setores fiscais e o assessoramento jurídico cumprirão uma função primordial
neste momento, a fim de garantir segurança jurídica nestas mudanças administrativas, a fim de que
não se crie situações ilegais ou inconstitucionais,
o que poderia gerar um problema futuro, podendo
resultar em multas pelo Tribunal de Contas e
condenações em improbidades administrativas.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

TSE e WhatsApp lançam
pacote de figurinhas
para as eleições municipais
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o WhatsApp
anunciam nesta sexta-feira o lançamento de um
pacote de figurinhas sobre as Eleições Municipais de
2020. A ação incentiva o engajamento dos eleitores no
processo eleitoral por meio de ilustrações divertidas
e mensagens sobre voto consciente.
O pacote Eleições 2020 traz 23 figurinhas que fornecem orientações sobre data e horário de votação;
alertam para condutas proibidas, como boca de urna;
e reforçam medidas sanitárias para votar com segurança por conta da pandemia de Covid-19.
As criações estimulam os usuários a verificarem a
veracidade de qualquer informação compartilhada na
plataforma, além de reforçar o lema da campanha sobre o voto consciente. O download do pacote completo
de figurinhas pode ser feito no site do TSE.
“Parafraseando Milton Nascimento, a Justiça
Eleitoral deve estar aonde o povo está. E fazer uso de
todos os meios, canais e formatos que se aproximem
da realidade dos eleitores, entregando informações relevantes de maneira objetiva e simples. Nesse sentido,
a disseminação das figurinhas é mais um passo para
cumprir a missão da nossa comunicação, pública, gratuita, de qualidade e a serviço da sociedade”, explica
o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE.
O WhatsApp integra o Programa de Enfrentamento à
Desinformação com Foco nas eleições municipais 2020
da Justiça Eleitoral desde outubro do ano passado.

BNDES prepara concessão
de parques nacionais
até o fim de 2021
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) quer chegar ao fim de 2021 com “dezenas” de parques ou unidades de conservação prontos
para serem concedidos à iniciativa privada, com foco
na exploração do turismo. A ideia é aproveitar as belezas naturais do País para, segundo o banco, ao mesmo
tempo fomentar negócios turísticos e incentivar a
preservação. Para o presidente do BNDES, Gustavo
Montezano, as concessões de parques naturais são
uma forma de aproveitar o potencial ambiental do
País. Questionado sobre o avanço dos critérios ASG
(ambientais, sociais e de governança) nas tomadas
de decisão de investidores financeiros mundo afora,
o executivo disse que o movimento é “uma baita oportunidade para o Brasil”. “É muito comum vermos a
discussão (ambiental) sob a ótica do copo meio vazio,
da pressão (internacional) e do estresse, mas o outro
lado é muito mais valioso. Até que enfim o mundo está
precificando, valorando e querendo remunerar ativos
verdes”, afirmou Montezano.

Madero e vivo têm
multa por lei Anticorrupção
A Controladoria-Geral da União (CGU) multou as
empresas Madero Indústria e Comércio e Telefônica
Brasil (Vivo) por terem dado vantagens indevidas a
agentes públicos. As punições por violar a Lei Anticorrupção foram formalizadas no ‘Diário Oficial’ da
União de sexta-feira, 16.
A multa aplicada ao Madero é de R$ 442,6 mil e à
Vivo, de R$ 45,747 milhões. As decisões são assinadas
pelo ministro da CGU, Wagner Rosario. De acordo com
a publicação, o Madero foi punido por ter, em diversas
oportunidades, dado vantagens indevidas, em dinheiro
e em alimentos, a servidores públicos federais do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
designados para fiscalizarem suas instalações em
Balsa Nova e Ponta Grossa, no Estado do Paraná. A
operadora Vivo sofreu a punição por ter distribuído
ingressos para a Copa do Mundo de 2014 a agentes
públicos. As duas companhias também terão de providenciar a publicação extraordinária da sanção da CGU
em jornal de grande circulação nacional, no site da
própria empresa e em edital nas entradas principais
de pedestres da sede da pessoa jurídica. Ao Madero
foi determinado ainda que esse edital também seja
afixado nos estabelecimentos da empresa das duas
cidades paranaenses onde ocorreram os atos lesivos.
Os valores das multas correspondem a 0,1% do
faturamento bruto das empresas no exercício de 2017,
no caso do Madero, e de 2018, no caso da Vivo.
Em nota, o Grupo Madero afirmou que vai tomar
as medidas legais cabíveis para recorrer da decisão,
porque, na realidade, em 2015, foi vítima de ameaças
e extorsões de fiscais do MAPA. A empresa diz que,
por iniciativa própria, procurou a Polícia Federal para
comunicar esses fatos e colaborou, desde o início, com
as investigações policiais.
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Projeto social pede apoio para continuar
levando ajuda à comunidade carente
Umuarama - Distribuindo doações desde alimentos
até móveis, o projeto social
sem fins lucrativos denominado Chama Viva - Amor
em Movimento, precisa de
apoio financeiro para continuar ajudando a comunidade carente de Umuarama
e região. A idealizadora
iniciativa pede ajuda para
custear aluguel, água, luz
e combustível.
O Chama Viva, situado em uma residência no
Jardim Los Angeles em
Umuarama, começou com
a vontade de Silvandira Dos
Santos Souza, mais conhecida como a Fia, em ajudar o próximo. De coração
grande, a umuaramense esbanja amor, característica
essencial para o momento
que vivemos.
“Sempre gostei de ajudar, daí pensei, a gente usa
o WhatsApp para tanta coisa, porquê usar para fazer
o bem a quem precisa. Criei
um grupo no WhatsApp
com pessoas conhecidas só
para arrecadar alimentos.
Mas senti a necessidade de
ajudar mais, daí comecei
entrar nos grupos que já tinha e pedir. Pedia qualquer
tipo de doação. Foi ai que
precisei da ajuda do meu
esposo e da minha cunhada, pois a coisa cresceu”,
disse.
O projeto é jovem de
apenas sete meses, mas
ajuda diariamente pessoas
de Umuarama e região, as
quais não têm o que comer
ou o que vestir e calçar.
Além do alimento e vesti-

mentas, o projeto arrecada
de tudo e já conseguiu mobiliar uma residência, além
de doar cadeiras de roda,
brinquedos e até macas
hospitalares.
“Em um dia já chegamos a atender 30 pessoas
só em busca de roupas. Mas
muitas chegam aqui atrás
de comida, nem que for de
saco de feijão. Na última semana uma grávida chegou
depois das 18h. Ela estava
branca já que não tinha se
alimentado o dia todo, pois
não tinha o que preparar”,
noticiou Silvandira.
Maria Aparecida da Silva Amaral é cunhada da Fia
e também entrou de cabeça
no projeto. “Não recebemos
nada aqui, fazemos tudo
por amor ao próximo. Tudo
aqui é gratuito. Pegamos
as doações, organizamos,
as pessoas chegam pegam
e levam para casa. Muitos
questionam essa situação
de trabalhar sem receber,
mas nós recebemos, porém
o que vem são as alegrias
de Deus”, falou.
Além do tempo destinado ao projeto, Silvandira
trabalha meio período e se
desdobra para cuidar da
família. “As pessoas que
chegam aqui e contam sua
história de vida e que muitas vezes é um tapa na cara.
Falo isso, pois tem hora que
a gente reclama por não ter
aquilo ou aquilo outro, mas
quem vem aqui não tem
nada. Temos 24 horas e se
doar um pouco ao próximo
não é nada”, desabafou a
idealizadora do projeto.

Maria ( à esquerda) e Silvandira (à direita) seguem com o projeto por amor ao próximo

PEDIDO DE AJUDA
Para organizar a quantidade de produtos recebidos por meio de doação,
Silvandira e Maria precisaram alugar uma casa.
Elas ressaltaram que não
tinham opção e pensando
na comunidade carente,
enfrentaram a empreitada.
“Temos algumas pessoas
que nos ajudam a pagar o
aluguel, mas nem sempre
eles podem. Por isso pedi-

mos para quem puder nos
apoiar, pode ser qualquer
ajuda, para o pagamento do aluguel, água, luz e
combustível para buscar
as doações será muito bemvindo”, ressaltou Maria.
Além da ajuda financeira, o projeto precisa de ma-

terial de construção para
uma possível ampliação na
casa, onde seriam acomodados os móveis vindos das
doações. “É um lugar pequeno que temos. Quando
chove os móveis molham,
daí temos que amontoar
tudo”, explicou a Fia.

CONTATO
O projeto Chama Viva,
Amor em Movimento fica na
rua Barcelona, 4872, no Jardim
Los Angeles. Para quem quiser
ajudar a o Chama Viva - Amor
em Ação, o contato é o telefone/
WhastApp (44) 98445-3154 ou
(44) 99894-7434.

Indústrias paranaenses
encontram no Senai o
parceiro ideal para inovar
Por Sistema Fiep

regional do Senai no Paraná.
No estado, as empresas recebem atualmente o suporte de
sete Institutos Senai de Tecnologia e dois Institutos Senai de
Inovação, além de um Hub de
Inteligência Artificial, um Centro de Mobilidade Sustentável
e Inteligente e aceleradoras de
startups.
Ecossistema – O Senai faz parte de um amplo ecossistema
que tem fomentado a inovação
no Paraná, conectando o setor
industrial, startups, instituições
de ensino e governo. Para facilitar a implantação de projetos
inovadores, estimular a cultura
de inovação e a geração de valor nas empresas, o Senai realiza consultorias em áreas como
gestão da inovação e captação
de recursos, além de apoiar o
desenvolvimento de projetos
tecnológicos por meio dos Institutos Senai de Tecnologia e
Inovação.

“Facilitamos e agilizamos a
geração e a transformação de
ideias em soluções inovadoras, apoiando todas as etapas
do processo de gestão da inovação, desde a concepção da
ideia até a disponibilização
para o mercado”, explica Fabrício Lopes, gerente executivo
de Tecnologia e Inovação do
Sistema Fiep. Além disso, o Senai auxilia na identificação de
fontes de recursos para subsidiar o desenvolvimento e implementação das inovações.
Para Lopes, é preciso desmistificar a ideia de que a inovação
é cara e exige altos investimentos em tecnologia. “Inovar é
mais simples do que parece e
traz vantagens que vão muito
além do aumento da competitividade”, garante.
Para conhecer as soluções de
Tecnologia e Inovação do Senai
no Paraná, acesse: senaipr.com.
br/tecnologiaeinovacao.
Divulgação/Senai

As mulheres com auxílios dos maridos organizam todas as doações que são retiradas pela
comunidade carente

O Dia Nacional da Inovação (19
de outubro) está chegando,
mas muitos não sabem que,
em 2020, mais de mil empresas e startups, de 65 setores
diferentes, já foram impactadas
por projetos de tecnologia e
inovação desenvolvidos pelo
Senai no Paraná. Seja por meio
do acesso a novas tecnologias,
como a Inteligência Artificial,
de consultorias para melhorias
nos processos produtivos ou
do desenvolvimento de novos
produtos e serviços, o Senai
tem levado a inovação para
dentro das indústrias, beneficiando toda a sociedade.
“Estamos prontos para ajudar
as indústrias a transformarem
os desafios em oportunidades.
Para isso contamos com uma
ampla infraestrutura, tecnologia de ponta e um time altamente especializado”, informa
José Antonio Fares, superintendente do Sesi e do IEL e diretor

As roupas e calçados ficam em exposição como se fosse uma loja, porém
ninguém paga por nada

Um dos institutos do Senai no Paraná: mais de 90 projetos de inovação estão em desenvolvimento
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SEU PET NO ILUSTRADO
CAVALIER KING
CHARLES SPANIEL

As gatas também precisam de atenção dos tutores, pois
também são acometidas com o câncer de mamas

Os tumores de mama têm uma tendência a aparecer em
cadelas adultas, entre 4 e 12 anos de idade

ISAÚDE

Outubro Rosa Pet alerta para prevenção
do câncer de mama em cadelas e gatas
Umuarama - Cães e gatos também podem sofrer
de câncer de mama, alerta
a médica veterinária de
Umuarama Natália Bazanella Rocha. Em alusão ao
Outubro Rosa, mês em que
a campanha de prevenção
e combate ao câncer de
mama procura conscientizar as mulheres da importância de adotar medidas
preventivas, os veterinários
também chamam atenção
para que o cuidado também
se estenda aos animais de
estimação.
Natáia Bazanella ressalta
que tanto as cadelas como as
gastas podem desenvolver
tumores de mamas, sendo
eles malignos ou benignos.
Por isso, o diagnóstico e o
tratamento precoce da lesão,
assim como nos humanos,
é a melhor forma de proporcionar um prognóstico
e aumentar a possibilidade
da cura.
Conforme o Conselho
de Medicina Veterinária do
Estado de São Paulo (CRMV-SP) a maior incidência da
doença é em fêmeas, contudo, entre 1% e 3% dos casos
são diagnosticados também
em machos. Os tumores de
mama têm uma tendência a
aparecer em cadelas adultas,
entre 4 e 12 anos de idade. Já
as gatas podem desenvolver
a partir de um ano de vida.
Ainda segundo a veterinária Natália, identificado
à existência de um nódulo é

venir tumores mamários é
a castração antes do primeiro cio ou logo depois do
primeiro cio. “O animal que
não é castrado tem uma
descarga hormonal grande
no cio, o que pode acarretar
futuramente em um câncer. O
animal castrado antes do primeiro cio vai reduzir muito
as chances de ter tumores de
mama e consequentemente
a metástases. Hoje a maior
prevenção contra o câncer de
mama é a castração”, alertou
Natália.

Doutora Natália ressaltou que a melhor forma de prevenir
tumores mamários é a caﬆração

preciso realizar exames para
observar qual tipo de tumor
o animal tem e dai entrar
com tratamento, que quase
sempre é cirúrgico para retirada, como também, pode ser
indicado à quimioterapia.

FATORES DE RISCO
Diversos fatores de risco
para o surgimento do câncer
de mama em cachorras e
gatas tem sido objeto de
estudos, como idade, dieta,
obesidade e fatores hormonais. Porém, Natália Bazanella alertou os tutores sobre
o uso constante do anticoncepcional. “O surgimento do
câncer de mama é multifatorial, mas o uso constante das
injeções de anticoncepcional

pode aumentar a chance de o
animal desenvolver o câncer
de mama”, disse.

PREVENÇÃO
É CASTRAÇÃO
O mês de outubro chega
para reforçar a necessidade
de o tutor fazer a avalição
em casa. O tutor deve realizar constantemente o toque
nas mamas e ao detectar
algum nódulo ou aumento
de volume das mamas é
recomendado que o animal
seja levado ao médico veterinário. O profissional vai
realizar a avaliação clínica e
a orientação sobre a melhor
abordagem de diagnóstico e
tratamento.
A melhor forma de pre-

OUTUBRO ROSA PET
A cada ano, o Outubro
Rosa Pet ganha maior adesão e, em 2020, em meio à
condição de distanciamento devido à covid-19, médicos-veterinários se uniram
para fortalecer a campanha
de um novo jeito, por meio
das mídias sociais. Coordenados pelo professor
Geovanni Dantas Cassali,
da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), está
sendo promovida a Campanha Nacional de Prevenção
ao Câncer de Mama em
Animais de Companhia. Na
programação do Outubro
Rosa Pet Brasil realizará
um evento on-line e gratuito, de 26 a 29 de outubro
de 2020, que reunirá palestrantes de todo o país. Mais
informações podem ser encontradas no Instagram @
outubrorosapet.

Ele é doce, gentil, brincalhão, gosta de agradar
é afeito e quieto. É amável com outros cães e com
estranhos. Ao ar livre, sua herança spaniel desperta,
e ele adora explorar, cheirar e caçar. Se você quer um
companheiro leal e adorável, um cãozinho da raça
Cavalier King Charles Spaniel pode ser perfeito para
você. Os cachorros dessa raça medem entre 30 e 33
centímetros e foram os preferidos de muitas famílias
Reais do Reino Unido. O Rei Charles II foi quem deu
o nome à esta nobre raça e hoje eles continuam muito
populares para famílias que desejam um cachorro
calmo e sociável.

AMEAÇADA,
ONÇA-PINTADA

São 20 câmeras instaladas, ligadas e bem presas a
árvores. O sensor de movimento e o dispositivo de modo
noturno com infravermelho, acionados. Em uma área
de 31 mil hectares de Mata Atlântica, um grupo de
pesquisadores está em busca de imagens da rara onça
-pintada, maior felino do continente americano. Nesse
bioma, a onça-pintada está criticamente ameaçada de
extinção. Será mais uma jornada de coleta de dados
das câmeras. Imagens inéditas no Vale do Ribeira serão
reveladas nos próximos dias e mostrarão por onde os
bichos estão.

Tutor de animal de estimação deve ficar atento a utilização dos produtos de limpeza
Neste momento em que o
mundo enfrenta a pandemia
da covid-19, a preocupação
com a limpeza da residência
para evitar a proliferação do
vírus se intensificou. Os produtos utilizados são diversos,
mas é preciso estar atento
quando se tem um animal de
estimação em casa.
No país, há pelo menos
141,6 milhões de animais de
estimação nos lares. Desses,
segundo o Instituto Pet Brasil,
55,1 milhões são cachorros e
24,7 milhões, gatos.
Há ainda as aves (40 milhões), peixes (19,4 milhões)
e os répteis e pequenos mamíferos (2,4 milhões). Por isso,
é necessário tomar cuidado,
já que produtos tóxicos aos

animais podem até causar
a morte. Segundo o médico
veterinário e presidente da
Comissão de Clínicos de Pequenos Animais do Conselho
Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV
-SP), Márcio Mota, os produtos
mais indicados para a limpeza
geral da casa e a desinfecção
são o hipoclorito de sódio
diluído (na medida de uma
parte para dez), detergente
neutro ou uma solução de
amônia quaternária, que pode
ser encontrada em pet shops.
A terceira opção já é testada, sendo muito usada em
clínicas, hospitais e consultórios veterinários, justamente
por promover a limpeza sem
oferecer riscos aos bichos.

“Todos esses produtos
são efetivos contra o novo
coronavírus. Com eles não
se agride as patinhas, nem
a pele. Temos que lembrar
que os bichinhos deitam
no chão e às vezes têm
alguns problemas de pele
por conta de produtos de
limpeza. É preciso evitar
os desinfetantes de modo
geral e produtos muito fortes. E sempre lembrar de
armazenar em um local
onde o animal não alcance,
porque o cheiro pode atrair
os animais que podem até
ingerir o líquido, resultando
em intoxicação, gastrite ou
uma lesão gastrointestinal
severa, até com queimaduras”, explicou.

INGESTÃO

O tutor deve ainda ficar
atento aos sinais de uma
possível ingestão de algum
produto. Segundo o médico
veterinário, quando ocorre a ingestão, normalmente
o pet começa a salivar bastante, alguns vomitam ou tem
diarreia (ambos com sangue),
o que sinaliza intoxicação.
Na pele podem ocorrer alergias, com uma coceira muito
forte e áreas avermelhadas,
além do incômodo, que o animalzinho demonstra lambendo
ou ficando muito inquieto.
As manchas podem ser
observadas principalmente
na região da barriga, do ânus
e patinhas, que incham. “Aí é
sinal de que tem alguma coisa

errada e precisa procurar
um médico veterinário para
examinar e medicar”, ensina.

PASSEIO PELA RUA

Uma das preocupações
dos tutores é com os passeios
na rua, já que, apesar de não
pegarem nem transmitirem o
novo coronavírus para o ser
humano, os animais podem
carregar o vírus nas patas
e nos pelos e levá-lo para
dentro de casa. Por isso, Mota
ressaltou que é preciso fazer a
higiene do cachorro todas as
vezes em que ele for levado
à rua.
Nesse caso é importante nunca usar o álcool gel,
nem o álcool 70º no animal,
porque ambos podem causar

queimadura nos coxins, parte
inferior da pata, e que ficam
em contato com o chão (conhecidos popularmente como
almofadinhas).
“O que temos recomendado é a solução de hipoclorito
de sódio a 0,1%, que pode ser
manipulada em um spray para
borrifar e limpar depois com
um lencinho. Pode-se ainda pedir para manipular a solução
de hipoclorito em um lencinho
umedecido e aí passa no pelo,
pata e na parte traseira

onde ele senta. Pode-se
ainda usar a clorexedina ou
o detergente neutro. Se for
lavado, sempre enxaguar e
secar muito bem para não
deixar resíduo do produto”,
afirmou.
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ICOLIGAÇÃO UMUARAMA DA GENTE

Sandro Gregório e Marcão do Kaskata propõem
um governo para o povo e que atenda a todos
O candidato a prefeito
de Umuarama, Sandro
Gregório (PP), e o candidato a vice Marcos Aurélio
Jorge Pellarigo (Republicanos), o Marcão do
Kaskata, focam o plano
de governo da coligação
“Umuarama da Gente”
na participação popular
com a marcado “governar
para o povo”. Dentro dessa linha de pensamento,
eles afirmam que a administração pública só tem
sentido quando é feita
para todos. “Precisamos
dar mais atenção aos
nossos empresários, aos
nossos produtores rurais,
aos trabalhadores em geral, àquelas pessoas que
mais precisam do poder
público. Por isso, vamos
governar para todos”,
dizem os candidatos.
Eles destacam que são
inúmeras e divergentes
temáticas municipais que
devem ser contempladas quando se pensa em
desenvolvimento local e
regional dos municípios,
como por exemplo: agricultura, ciência e tecnologia, indústria, comércio,
serviços, turismo, cultura,
educação, esporte, habitação, lazer, meio ambiente,
saúde, segurança, setor
social, transporte, etc.
A Gestão tem como
proposta principal formar um grande conselho administrativo com
especialistas em várias
áreas para auxiliar na

administração na tomada
de decisões. Tem também
como prioridade a construção de casas populares
para atender a população
carente do município.
Quando se discute
aberta e com a participação da sociedade essas temáticas municipais
observa-se na prática da
gestão municipal que um
grande número de municípios está passando por
desafios políticos, sociais,
ambientais, financeiros e
na sua forma de gestão.
Isso requer a aproximação e equalização dos
interesses pessoais e coletivos, sejam públicos
ou privados. Do ponto de
vista dos valores positivos
e das intenções coletivas,
isso não é ruim para os
municípios. Mas devem
ser levados em consideração outros fatores operacionais e estratégicos
do município, lembrando
principalmente que o foco
é o cidadão – e não somente a remuneração dos
políticos ou o lucro das
organizações.
No meio desses interesses está o munícipe
(ou cidadão), que deve ser
respeitado e priorizado.
“Diante dessa situação,
elaboramos um plano de
governo coerente e possível de ser executado
na nossa gestão”, dizem.
Confira a seguir alguns
dos tópicos do referido
plano:

INVESTIMENTO NA SAÚDE
A meta é ampliar a medicina preventiva nas
comunidades, implantar ou a ampliar o Programa
Saúde Bucal, disponibilizar para a Farmácia Básica
Municipal a quantidade de itens suficientes para
o atendimento básico da população, credenciar
farmácias para atender as demandas dos pacientes
atendidos pela rede SUS, ampliar e intensificar o
Programa de Educação em Saúde, ampliar o atendimento de exames laboratoriais mensal, e também
os encaminhamentos para atendimentos de alta
complexidade, melhorar os espaços nos postos de
saúde, contratar mais médicos para atendimentos
especializados, readequar e melhorar o sistema
de agendamento de consultas, criar ou ampliar
programa para reduzir a mortalidade infantil.
Investir em aparelhos de exames, adequar, informatizar e melhorar, construir ou ampliar os postos
de saúde dos bairros e nos distritos de: Lovat,
Roberto Silveira, Santa Eliza, Serra dos Dourados,
Vila Nova União e Nova Jerusalém, contratar mais
profissionais de enfermagem, criar o posto de saúde
do trabalhador para atender em horário estendido
e ampliar o número de academias da saúde, entre
outras ações.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Outra prioridade da gestão Sandro e Marcão
está na Educação com propostas para incentivar e
ampliar a capacitação continuada dos professores,
adequar a quantidade de profissionais como psicólogos, pedagogos, nutricionistas, orientadores,
educacionais, e fonoaudiólogos a serviço da educação, criar e apoiar projetos nas áreas de saúde,
meio ambiente, agricultura, assistência à família e
trânsito, cidadania entre outros.
Também é meta equipar as escolas municipais
com laboratório de informática conectado à internet, sala de vídeo, quadra de esporte, biblioteca,
parque infantil adequado, brinquedoteca, sala de
informática para os professores, firmar parcerias
para a instalação de climatizadores nas escolas,
sala apropriada para o ensino a distância, adquirir
novos equipamentos para todas as escolas municipais e materiais didáticos-pedagógicos, como:
notebook, data show, jogos educativos, entre outros,
implantar a disciplina de empreendedorismo em
todas as séries do ensino fundamental, ter aulas de
música em escolas municipais, fortalecer o Centro
Tecnológico Educacional, implantar uma escola
cívico militar, curso pré-vestibular gratuito para
jovens carentes, criar o Programa Escola Aberta,
Xadrez na Escola, ampliar o horário e criar novos
CMEIS, entre outros.

Candidato a prefeito Sandro Gregório e a vice Marcão do Kaskata concorrem com o número 11 pela coligação
Umuarama da Gente com os partidos: PP, Republicanos, PSL, DEM e Podemos.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E LAZER
Inserir cursos profissionalizantes nos programas de assistência social e, ao invés de dar o
peixe, vamos ensinar a pescar, reforçar e melhorar
o CRAS, acompanhar os Programas do Governo
Federal e Estadual, reforçar a utilização das estruturas existentes para o atendimento de crianças e
adolescentes de 07 a 17 anos no contra turno escolar, melhorar o Programa Adolescente Aprendiz,
implantar e ampliar o Programa Pró Jovem, firmar

parcerias para realizar atividades que proporcionem a melhoria da qualidade de vida, fortalecer o
trabalho das APMIs, revitalizar a Terceira Idade
com atividades diversas, fortalecer a Associação
dos Artesãos, fazer parceria com a pastoral Familiar, ampliar convênios com entidades locais,
ampliar os cursos profissionalizantes, respeito aos
servidores públicos, ampliar os parquinhos infantis
e criação Fundo Social Municipal.

INFRA ESTRUTURA

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Fazer investimentos em infraestrutura visando
a melhoria da qualidade de vida e a geração de
emprego e renda da população está no plano da
coligação que propõe: fazer o reparo e conservação
de pontes, estradas rurais, construir poços artesianos, pavimentar ruas dos bairros, instalar mais um
parque industrial, assessorar as Associações de
Bairros, ampliar as galerias pluviais, melhorar as
calçadas, ampliar a garagem do pátio rodoviário,
melhorar a acessibilidade, levar sinal de Internet
Wi Fi para todos os bairros, pavimentar estradas
rurais, renovar a frota de veículos e construção
de refeitório no pátio municipal para atender aos
servidores públicos.

Incentivar a produção de alimentos através
da agricultura familiar, apoiar as associações de
produtores rurais, investir na patrulha mecanizada,
fortalecer o cooperativismo, apoiar os produtores
que desejarem industrializar seus próprios produtos, implementar o Plano de Desenvolvimento Agropecuário de Umuarama, fortalecer o Programa de
Inseminação Artificial – PIA implantar um centro de
transferência de embrião, incentivar a agricultura
urbana com hortas em terrenos baldios, fortalecer
a Feira Agroecológica FAISCA, garantir espaços
adequados para as feiras do produtor, entre outras.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO:
Apoiar o parque industrial, incentivar as empresas, fortalecer o projeto de Incubadoras e
Condomínios para empresas, fortalecer o Fundo de
Desenvolvimento Municipal, implantar o Projeto Polo
de Turismo, pôr em atividade o Conselho Municipal
de Desenvolvimento Econômico, o apoio à Associação

Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama –
ACIU e o Conselho do Jovem Empresário – CONJOVE,
criar uma escola da indústria e comércio, criar a
Cooperativa do Artesanato; criar a Cooperativa da
Terceira Idade e reestruturar o Programa Primeiro
Emprego.

APOIO NA CULTURA E ESPORTE

CONCLUSÃO

Nestes setores a intenção é contratar profissionais para ministrar aulas de música,
capoeira, teatro, incentivo à leitura, etc., realizar apresentação teatral para crianças
jovens e adultos, promover noites culturais com talentos locais, apoiar a formação de
um coral municipal, implantar programa de valorização da cultura, levar a cultura aos
bairros, criação do Museu Municipal, reativar a Banda Municipal, a Orquestra Viola
Caipira, a Fanfara Municipal, criação do Programa Cinema Itinerante nos bairros.
ESPORTE – Entendendo o esporte como saúde, a proposta da coligação é contratar
mais profissionais de Educação Física, implantar Academia da Terceira Idade, construção de campo de bocha e/ou malha nas praças, iluminar as praças, melhorar o estádio
Lúcio Pepino, contratar estagiárias em várias modalidades, investir no departamento
de esporte, estruturar, o Bosque do Índio, incentivar o futebol profissional e outros
esportes, investir nos atletas umuaramenses e criar o Programa Bolsa

Como cidadão, peço que
todos os umuaramenses
reflitam sobre a importância
de um plano de governo que
possa ir além dos quatro
anos de uma gestão e que
também contemplem inúmeras e divergentes temáticas
municipal para que se possa
pensar estrategicamente,
agir operacionalmente e administrar competentemente
o município de Umuarama.
Desse modo, vamos efetivamente contribuir para o crescimento e desenvolvimento
de nossa cidade. Diante
disso, proponho elaborar
um planejamento estratégico
do município para mais de
quatro anos.

E MAIS

INVESTIR NA MOBILIDADE URBANA E NO TRANSPORTE PÚBLICO;
INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA ENTRE OUTRAS PROPOSTAS
Os candidatos
Sandro e
Marcão eﬆão
percorrendo todo
o município com
propoﬆas para
todos os setores,
incluindo a
atenção aos
animais
abandonados
Mais informações
no Plano
de Governo
completo dos
candidatos

SEGURANÇA
PÚBLICA
Viabilizar o programa Paraná Seguro,
buscar uma Delegacia
da Polícia Federal, instalar um Centro de
Monitoramento com
Câmeras de Vigilância,
contratar Guardas Municipais etc.
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IVIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Desrespeito à sinalização na PR-323
mata 2 motociclistas em 11 dias
O desrespeito ao próximo e ao trânsito tirou a
vida de dois motociclistas
no intervalo de apenas 11
dias no trecho urbano da
PR-323, em Umuarama.
O que chama a atenção
é que a sistemática dos
acidentes foi igual: um
caminhão cruzou a via e
acabou colhendo a moto.
Os condutores não resistiram e morreram ainda
no local.
A última vítima foi Antônio Rufino dos Santos,
de 53 anos. A colisão foi no
fim da manhã deste sábado
(17) junto ao retorno em
frente ao Atacado Planalto. A moto Honda CG125
conduzida por Santos seguia pela rodovia sentido
Umuarama a Cruzeiro do
Oeste quando a carreta
bitren cruzou a via.
A moto bateu em um
dos rodados e o condutor infelizmente entrou
em óbito na hora. O corpo foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama. As
informações são da Polícia
Rodoviária Estadual de
Cruzeiro do Oeste.
O motorista da carreta
não se feriu. Ele não quis

CIDADE

Homem é
ferido com
tesoura por
cunhado
durante briga
em Umuarama
Uma discussão
familiar terminou
em crime durante
a madrugada deste sábado (17), na
Travessa Ingá, na
Zona VI, em Umuarama. Um homem
de 33 anos acabou
ferido por dois golpes
de tesoura no tórax
desferidos pelo seu
cunhado, um homem
de 38 anos, segundo
a Polícia Militar.
Segundo a PM, era
2h30 quando foram
informados de que
havia ocorrido um
desentendimento entre dois cunhados e
um deles teria sido
golpeado com uma
tesoura. No local em
contato com a solicitante a equipe foi
informada que houve
uma discussão entre
os cunhados e o indivíduo identificado
pelas iniciais U.J. M.,
de 33 anos de idade
foi atingido por dois
golpes de tesoura na
altura do tórax pelo
seu cunhado de inciais T. J. S. de 38
anos de idade, a vítima foi socorrida pelo
Samu e levada para o
Hospital Cemil.
Segundo a Polícia Militar foi feito
patrulhamento nas
imediações no intuito
de localizar o autor
porém sem êxito, confeccionado o boletim
de ocorrência e encaminhado para Polícia
Civil.

conversar sobre o acidente. Ele e o veículo seguiram
para o posto da PRE em
Cruzeiro do Oeste onde
prestou esclarecimentos.
O primeiro acidente foi
no último dia 06, por volta
das 17h30, em um retorno
cerca de 200 metros a frente. O jovem Elton Ribeiro
Guimarães retornava do
trabalho em sua motocicleta quando um caminhão
cruzou a pista da rodovia e
colheu o motociclista.
VIGÍLIA
Já na avenida Paraná,
próximo a Uopeccan, mais
um motociclista ficou gravemente ferido quando
uma caminhonete foi fazer
um retorno na via e acabou
pegando a moto conduzida
por Diego Grejanin, de
31 anos. O motoboy está
internado desde a última
quinta-feira (15), em estado grave, na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) do
Hospital Nossa Senhora
Aparecida.
Amigos do motoboy estão realizando correntes
de oração em frente a Casa
de Saúde desde o dia do
acidente. Eles clamam pela
recuperação de Grejanin.

A colisão foi no fim da tarde de sábado no trecho urbano da PR-323, em Umuarama

PM apreende motos que devem R$ 24 mil durante arruaça em Maria Helena
A Polícia Militar apreendeu duas motos que juntas
somam débitos de R$ 24 mil. A
ação foi durante a noite desta
sexta-feira (16) em Maria
Helena. O flagrante ocorreu
quando os motociclistas foram abordados para estarem
fazendo arruaça na rua. Os
dois veículos foram recolhidos
ao pátio do Destacamento da
Polícia Militar da cidade.
Segundo a PM por volta
das 23 horas chegou a reclamação de que motociclistas
estavam fazendo arruaça
em via pública. Na avenida
Paraná os policiais flagraram
dois condutores empinando
motos e tentaram a abordagem, porém os motociclistas
empreenderam fuga pelas
ruas da cidade, segundo a PM.
De acordo com a Polícia
Militar foi realizado o acompanhamento e os veículos abordados. Durante a checagem
os policiais descobriram que
a Honda Titan 150 de cor vermelha e a Honda Titan 125 de
cor verde, possuíam débitos
de R 24 mil e escapamentos
alterados os quais produzem
som extremamente alto. Os
motociclistas tiveram que
voltar para casa a pé.

Lançado edital para curso de formação de oficiais da Polícia Militar
O Governo do Estado
lançou nesta sexta-feira (16)
o edital para o concurso público de ingresso ao Curso de
Formação de Oficiais (CFO)
da Polícia Militar do Paraná,
turma 2021. As inscrições
abrem no dia 3 de novembro
e seguem até às 12h do dia 18
de dezembro.
São 60 vagas para cadete
policial militar (seis para
candidatos afrodescendentes) e 10 vagas para cadete
bombeiro militar (uma para
candidato afrodescendente).
Confira o edital no http://
portal.nc.ufpr.br/PortalNC/
Concurso?concurso=CADETEPMPR2020.
Para participar do concurso, os candidatos devem
ler atentamente o edital e
verificar os pré-requisitos
básicos. Quando forem abertas, as inscrições devem ser
feitas pela internet, no site
do Núcleo de Concursos da
Universidade Federal do
Paraná, mediante o preenchimento do formulário de
inscrição. Serão consolida-

das com o pagamento da
taxa, ou após a homologação
da isenção dessa taxa (ver
critérios no edital).
A SELEÇÃO
O processo seletivo será
regulado pela UFPR. A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório,
consiste no processo seletivo
da UFPR, o qual será dividido em duas fases, que avaliarão o domínio dos conteúdos
das disciplinas do ensino
médio, as capacidades de
articular ideias com clareza,
de relacionar e interpretar
fatos e dados e de raciocinar
de maneira lógica. (ver www.
nc.ufpr.br).
Depois os candidatos
serão submetidos às Provas
de Habilidades Específicas
(PHE) no âmbito da PMPR e
reguladas por edital.
As PHEs, de caráter eliminatório, serão compostas pelas seguintes fases:
Investigação Social (IS),
Avaliação Psicológica (AP),
Exame da Capacidade Física
(Ecafi) e Exame de Sanidade

Física (Esafi).
CFO
O Curso de Formação de
Oficiais, oferecido pela Escola de Formação de Oficiais,
é disponibilizado todos os
anos pela UFPR.
As disciplinas fundamentais estão ligadas diretamente à vida militar, buscando
adaptar os cadetes para
o melhor cumprimento da
sua atividade como policial

militar e bombeiro militar.
São diversos segmentos
do direito, uso correto de
armas de fogo, psicologia,
estatística, educação física,
direitos humanos e policiamento comunitário, além
de técnicas de salvamento
e prevenção de incêndios,
entre outras.
SALÁRIO
O curso tem duração de
três anos e, no 1º ano, o

cadete recebe um subsídio
de R$ 3.277,88, no 2º ano o
valor é de R$ 3.671,24; e no
3º ano é de R$ 4.221,93.
Ao concluir o 3º ano o
cadete é declarado aspirante
à oficial com subsídio no
valor de R$ 7.211,35. Após
o período de estágio probatório, o militar estará apto a
ser promovido ao posto de 2º
tenente com subsídio de R$
9.735,33.

Cidades
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Calor intenso nas casas vira desaﬁo
para arquitetos diante da pandemia
São Paulo (AE) - Com
pandemia e home office, o
calor extremo deste mês
deixou ainda mais evidente
a falta de conforto térmico
em grande parte das residências. Pesquisadores já
comprovaram que situações como as vividas agora
se tornarão cada vez mais
comuns com as mudanças climáticas e, portanto,
mudar a forma como se
constroem e mantêm casas,
apartamentos e escritórios
precisará mudar - e logo.
"Não há mais dúvida, a
gente tem de se preparar
para isso, para interagir
com o clima mais extremo
da melhor maneira possível", destaca a engenheira
Denise Duarte, professora
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
e pesquisadora de conforto
ambiental. Ela menciona a
tese de doutorado de uma
aluna, na qual foram feitas
simulações do panorama
climático futuro em apartamentos da cidade de São
Paulo. "Vimos um cenário
de aumento de horas de
desconforto. Teve um caso
que o número de horas em
desconforto com o calor
aumentou cerca de 250%."
Fora do País, esse quadro
também tem preocupado. Denise comenta que
em lugares como o Reino
Unido as moradias (mais
adaptadas para enfrentar
baixas temperaturas) se
tornaram um problema de
conforto térmico nas estações quentes.
A professora diz que um
projeto precisa sempre considerar o entorno, mapear
as possibilidades e características e ter como aliados
a ventilação cruzada (com

Na pandemia
“Agora, com essa questão da pandemia, só
de as pessoas estarem mais tempo em casa
e por longo período, já estão se dando conta
do quanto habitam mal.” Dados mostram, por
exemplo, que dias de calor extremo na capital
paulista têm sido cada mais comuns na última
década, um possível reflexo do aquecimento
global. Ela diz que já perdeu as contas de
quantas pessoas a procuraram para melhorar
as condições da casa onde vivem, desde março.
Se, no início da pandemia, a preocupação era
conseguir incidência de sol, mais recentemente
as reclamações se voltaram para a garantia de
um clima mais agradável,
janelas em diferentes espaços e variações de abertura) e o sombreamento (com
vegetação, brises, cobogós,
telas, gradis e outras técnicas que limitam a passagem
do sol, mas permitem a
troca de ar).
"Nas horas mais quentes
do dia, a casa fica fechada,
com pouquíssimas aberturas para a troca de ar
necessária. Na hora em
que a temperatura cai,
abro tudo, e a casa ventila
a noite inteira", comenta a
professora.
O tema passou a ser mais
presente na construção civil
brasileira apenas após a
publicação de uma norma
técnica em 2013, que traz
algumas exigências de controle de qualidade. "Até uns
quatro ou cinco anos atrás,
não existia nenhuma preocupação com conforto térmico;
não se falava. Com a norma
técnica, o mercado começou
a entender", observa o arquiteto Marcelo Nudel, sóciodiretor da Ca2 Consultores.
"Ainda há desconhecimento
geral muito grande sobre

como se faz. É um mercado
muito imaturo na questão do
conforto ambiental."
Tintas claras
O processo passa por
várias etapas. "Quando se
fala em conforto térmico
no interior da edificação, a
primeira coisa é verificar
a qualidade dos materiais,
do vidro, da vedação, das
paredes. Alguns materiais
absorvem mais, têm propriedade de condução; outros refletem", explica a
professora de Arquitetura e
Urbanismo Loyde Harbich,
da Universidade Presbiteriana Mackenzie
O concreto não é, por
exemplo, um bom isolante
térmico e, por isso, dificulta
a manutenção do calor no
inverno e também a do frio
no verão. Outra questão são
as modificações feitas pelo
morador, destaca. Um caso
recorrente é o da varanda,
que tende a ajudar na ventilação, mas que promove
o efeito oposto quando é
fechada com vidro, criando
um "efeito estufa" dentro do
apartamento.

A ventilação nas construções é cada vez mais importante

‘Pandemia mostrou a importância da ventilação natural nas construções
São Paulo (AE) - Entre
especialistas, a maior preocupação quanto ao conforto
térmico ocorre em edifícios
comerciais, nos quais se
tornou comum replicar modelos arquitetônicos de países com climas diferentes.
É o caso dos edifícios “pele
de vidro”, que geralmente
são selados (não dá para
abrir as janelas) e dependem de ar-condicionado
para funcionar.
“Hoje se pensa em otimizar um edifício para o uso
do ar-condicionado. Tem
de se otimizar o funcionamento em relação ao clima
e só usar o ar-condicionado quando for realmente
necessário”, argumenta a

Maia sobre CPMF: Eu não vou brigar com
Paulo Guedes; não vou entrar nesse debate
São Paulo (AE) - O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), se recusou
a comentar as declarações
do ministro da Economia,
Paulo Guedes, que ontem
reforçou a possibilidade de
criação de uma nova CPMF
para financiar a desoneração da folha de pagamento
das empresas.
"Eu não vou brigar com o
ministro Paulo Guedes, não
vou entrar nesse debate",
disse Maia, em webinar
promovido pela XP Macro
Sales neste sábado. Na noite da última sexta-feira, em
live em inglês organizada

também pela XP, Guedes
disse que "enquanto as pessoas não vierem com uma
solução melhor, eu prefiro a
segunda melhor, que é esse
imposto de merda".
Maia reconheceu que as
últimas altercações com o
ministro da Economia elevaram a insegurança para
os agentes econômicos e
disse ter prometido que
não protagonizaria novos
conflitos com Guedes até
1º de fevereiro, quando
acaba seu mandato como
presidente da Câmara.
Ele também disse ter
dado a palavra de que, se o

governo encaminhar a proposta de criação da nova
CPMF, ela vai tramitar sem
impedimentos na Câmara.
"Mas o governo tem de
encaminhar e, a partir daí,
vamos debater", afirmou.
Reforma tributária
Maia afirmou que corporações ligadas ao Fisco em
âmbito federal, estadual e
municipal não desejam as
mudanças trazidas pela
reforma tributária porque
"não querem perder poder".
Maia também criticou a
postura do empresariado
brasileiro em relação à
reforma.

"Me irrita muito essa
paixão dos empresários
por reforma administrativa
e previdenciária. E quando
chega a tributária, eles
falam: ‘vamos deixar para
depois’", criticou.
O presidente da Câmara
afirmou ainda que a adoção
de um Imposto sobre o Valor
Agregado (IVA) será uma
"grande revolução" e abrirá
espaço para o encerramento
de litígios judiciais e para
redução dos custos das empresas. Ele também se disse
otimista com a tramitação
da reforma tributária. "Há
ambiente para aprovar."

Soja e milho podem ter importação sem tarifa
Brasília (AE) - Com os
preços da soja e do milho em alta no mercado
brasileiro, a Câmara de
Comércio Exterior (Camex)
deverá zerar a tarifa de importação dos dois produtos.
A ideia é ter mais oferta
dos grãos internamente
para aumentar a competição e puxar os preços para
baixo. Com o real desvalorizado favorecendo os preços
no mercado externo, os
produtores de soja e milho
destinaram a produção
para a exportação, o que
aumentou o preço dos produtos vendidos no Brasil.
O pedido para zerar a tarifa partiu de produtores de
proteína animal, que usam
os insumos em ração. Re-

presentantes dos Ministérios da Economia, Relações
Exteriores, Agricultura,
além da Presidência da
República, se reuniram
virtualmente ontem para
discutir a situação.
De acordo com fontes que
acompanharam a reunião,
apesar de haver consenso
na câmara sobre a necessidade de zerar a tarifa, ainda
se debate por quanto tempo
poderá valer a isenção: até
janeiro, março ou junho. A
votação sobre o tema era
esperada até as 20h. O Ministério da Economia deve
divulgar uma nota sobre a
decisão após esse horário.
Arroz
No mês passado, a câmara já havia zerado a ta-

rifa de importação do arroz.
O governo estabeleceu uma
cota de 400 mil toneladas
até o fim do ano que podem
entrar no País sem a taxa,
montante vale para o arroz
com casca e o beneficiado.
Na época, a decisão visava
a conter a disparada do
preço do arroz - o pacote
de cinco quilos, que era
vendido por cerca de R$ 15,
chegou a custar R$ 40 em
alguns sites.
A isenção fez disparar
as compras de arroz no
exterior. De acordo com
dados do Ministério da
Economia, houve aumento
de 1 295% na importação
de arroz com casca, quando
foram compradas 51,3 mil
toneladas, e de 55,9% nas

compras de arroz sem casca, com importação de 73,9
mil toneladas. Atualmente,
o pacote de cinco quilos é
encontrado por cerca de
R$ 20 a R$ 25 nos supermercados.
A soja e o milho não
chegam a faltar no mercado
brasileiro, mas o preço
alto preocupa o governo
e os produtores de carne.
No caso da soja, depois de
embarques recordes para
o exterior, o País passa por
entressafra e a nova produção só chega ao consumidor
no final de fevereiro. Já
o milho, apesar de o País
estar colhendo a segunda
safra, boa parte da colheita
já foi vendida e uma nova
safra só chega em janeiro.

arquiteta Adriana Camargo,
do Laboratório de Conforto
Ambiental e Sustentabilidade do IPT. “A pandemia
veio mostrar a importância
ventilação natural.”
“(Prédios de vidro) são
um grande coletor solar de
vidro. Não amortecem, vão
amplificar a temperatura,
muito acima da externa,
pelo efeito estufa que o vidro proporciona”, avisa a
física Maria Akutsu, também
pesquisadora do mesmo Laboratório Ambiental do IPT.
Ela também aponta problemas de ventilação em
grande parte dos apartamentos entregues em São
Paulo, como a falta de janela
em banheiros e o pé-direito

baixo. Por isso, tanto Maria
quanto Adriana defendem
mudanças na legislação,
para definir critérios mínimos para garantir o conforto térmico.
O bambu, o adobe, a
taipa e outras matérias-primas e técnicas vernaculares têm ganhado espaço
na arquitetura, décadas
após ficarem restritos a
construções vistas como
rústicas ou exóticas Impulsionada pela busca por
soluções mais sustentáveis,
a bioconstrução e o design
biofílico vêm ganhando
atenção em projetos de
casas, edifícios, escolas e
outros espaços para diferentes classes sociais.

Sebrae diz que negócios que
inovaram na pandemia
tiveram perdas menores
Um em cada quatro donos de pequenos negócios
implementou alguma inovação desde o início da crise
provocada pela pandemia
do novo coronavírus (covid-19). Segundo pesquisa
do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), em
parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV), os
empresários que desenvolveram práticas inovadoras
em seus negócios tiveram
mais sucesso na melhora
do nível de faturamento.
Enquanto os pequenos negócios inovadores registraram perda de 32% da
receita, as empresas que
não inovaram tiveram um
percentual de perda maior
(39%).
Para incentivar a inovação entre as micro e pequenas empresas, o Sebrae
está promovendo, ao longo
deste mês, que marca o Mês
da Inovação, uma série de
palestras e cursos online,
em áreas como inteligência
artificial e digitalização
dos negócios. Segundo a
entidade, mais de 19 mil
pessoas já se inscreveram
e estão acompanhando a
programação, que tem 250
horas de conteúdo gratuito
na internet. Os empreendedores interessados podem
se informar melhor sobre
a programação na página
da Jornada da Inovação,
criada pelo Sebrae.
Entre os principais
desafios para os micro e
pequenos empresários na

atualidade está justamente
digitalização dos serviços.
A empresária Idalegugar
Fernandes e Silva de Castro, mais conhecida como
Guga Fernandes, montou
a primeira indústria de
vitaminas e minerais das
regiões norte e nordeste do
país em 2013. Até o ano de
2018 a empresa alcançava
rentabilidade muito modesta por meio de pontos
de vendas localizados em
pontos estratégicos das
cidades onde atuava. Após
um treinamento no Sebrae,
ela abandonou a ideia de
vender em pontos físicos
e automatizou o comércio para o digital, usando
principalmente redes sociais. Além disso, contratou
uma equipe de funcionárias
para fazer a revenda.
“Com nossa transformação, saltamos de um
lucro de R$ 15 mil mensais para R$ 200 mil. Isso
é incrível, levou tempo e
amadurecimento. Através
das jornadas de imersão no
meu negócio eu desenvolvi
uma visão macro. Mesmo
sabendo dos produtos de
alta qualidade que tinha, só
pensava em vendas locais.
Com as redes sociais podemos chegar muito mais longe, podemos vender para
o Brasil e para o mundo”,
analisa Guga. A presença
consolidada nas redes sociais também permitiu que
a empresária enfrentasse a
crise econômica decorrente
da pandemia com mais
estabilidade.

A8

Esportes

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA 18 e 19 de Outubro de 2020

editoria@ilustrado.com.br

IJOGÃO

Após encerrar jejum, Corinthians encara
Flamengo e tentar manter boa fase
S ão Pa u lo ( AE ) - O
Corinthians terá só pedreira pela frente nestas
três últimas rodadas do
primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo
que abre a série, neste
domingo, às 16h, é contra
o Flamengo na Neo Química Arena - na sequência
enfrentará o Vasco, em
São Januário e o Internacional, atual vice-líder.
Um dos líderes do
atual elenco corintiano,
o lateral-direito Fagner
sabe das dificuldades que
o time encontrará, mas
acredita que a fase ruim
ficou para trás, após a

vitória sobre o Athletico
-PR, que interrompeu a
série de cinco jogos sem
vencer.
"Sabemos que a fase
ruim não dura para sempre e nem a boa. Precisamos ter tranquilidade. A
gente evita de falar para
resolver dentro de campo.
Temos que crescer na
tabela e ir crescendo no
momento certo", comentou o jogador.
O lateral também foi
questionado sobre quem
deve começar entre como
titular no gol alvinegro.
Cássio vinha sendo questionado pelos torcedores

e ficou fora da última
partida por suspensão.
Walter entrou e foi o principal destaque do jogo.
"Sabemos da qualidade
do Walter, do Cássio, mas
temos que respeitar a história. Para mim, Cássio é
um dos maiores ídolos da
história do clube. Se tem
que jogar, é o treinador
quem decide. Mas tem que
respeitar um pouco mais.
As críticas nele estão
sendo pesadas."
Mancini não revelou
quem será o titular. Além
disso, o técnico não contará com o atacante Jô
por problema muscular.

Também não terá Bruno
Méndez, suspenso por ter
sido expulso na última
rodada. Boselli e Marllon
entram, respectivamente.
Otero e Cantillo voltam a
ficar à disposição, depois
de retornar de suas seleções. Herói do último jogo,
Everaldo pode começar
como titular.
Flamengo busca liderança
O Flamengo seria o líder isolado do Brasileirão
se tivesse vencido o Red
Bull Bragantino. Desgastado, deixou a chance
escapar na quinta-feira.
Com Pedro e Bruno Hen-

rique no ataque neste domingo, a missão é ganhar
do Corinthians e assumir
a liderança.
Como entra em campo
antes de Internacional e
Atlético-MG, que também
somam os mesmos 31
pontos, o Flamengo terminará o jogo na ponta
da tabela em caso de resultado positivo. E jogará
pressão na concorrência.
Pedro e Bruno Henrique vêm se destacando
jogando juntos e são a
aposta de Domènec Torrent para novo resultado
positivo carioca. Diante
do Bragantino, o centroa-

Domingo
Corinthians X Flamengo
Inter X Vasco
Bragantino X Sport
Fortaleza X Palmeiras

Segunda-feira
Botafogo X Goiás
Bahia X Atlético-MG
vante saiu no intervalo e o
parceiro só entrou no fim
da etapa. Foi o único dos
oito jogos de invencibilidade sem gols da dupla.
Justamente no qual não
atuaram lado a lado.

Ainda sem técnico, Palmeiras visita o Fortaleza para voltar a vencer
São Paulo (AE) - No primeiro jogo após a demissão
de Vanderlei Luxemburgo e
ainda em busca de um técnico,
o Palmeiras visita o Fortaleza
neste domingo, às 20h30, no
Castelão. No duelo, válido pela
17ª rodada do Brasileirão, o
time alviverde busca encerrar

uma sequência de três derrotas seguidas no campeonato.
O Palmeiras estacionou nos
22 pontos e se distanciou dos
líderes da competição depois
de ser derrotado por Botafogo, São Paulo e Coritiba. A
sequência negativa, que inclui
dois reveses no Allianz Parque,

onde a equipe até então estava
invicta no ano, foi determinante para a demissão de Luxemburgo, na última quarta-feira.
No dia seguinte à dispensa
do experiente treinador, o
presidente Maurício Galiotte
e o diretor Anderson Barros
concederam uma entrevista

coletiva para enfatizar que
o clube ainda vai definir um
modelo de jogo, um conceito,
antes de contratar um novo
comandante.
Também afirmaram que
não há pressa nessa busca,
que permite "erro zero", no
momento, depois de tantas

mudanças de comandantes na
gestão de Galiotte. Foram sete
desde o início de 2017 - Eduardo Baptista, Cuca, Alberto
Valentim, Roger Machado, Luiz
Felipe Scolari, Mano Menezes
e Vanderlei Luxemburgo - e
nenhum conseguiu iniciar e
terminar o ano no cargo.

Dessa maneira, quem comanda o Palmeiras contra o
Fortaleza, e possivelmente
em outros jogos, será Andrey
Lopes. Ele é auxiliar fixo da
comissão técnica e apresenta
bom retrospecto nas partidas
em que dirigiu a equipe interinamente.
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Novidades na “Escolinha”

A sexta temporada da “Escolinha do Professor Raimundo” estreia no inicio da tarde de hoje na Globo, e
amanhã, às 20 horas, no Canal Viva. E, nesta nova leva
de episódios, uma turma nova vai chegar de surpresa
para causar nas aulas do professor Raimundo (Bruno
Mazzeo): Crô, interpretado por Marcelo Serrado em
“Fina Estampa”, Félix, sucesso de Mateus Solano em
“Amor à Vida”, Leleco, personagem de Marcos Caruso
no fenômeno “Avenida Brasil”, Valéria, interpretada
por Rodrigo Sant’Anna no “Zorra Total” e Lucicreide,
vivida por Fabiana Karla no mesmo programa, além
do Jackson Faive, de Marco Luque. Os atores contam
como foi a experiência de viver personagens icônicos
de outras produções na “Escolinha”.

A frentista cantora

Eliana traz ao palco de seu programa, Thalia, uma
frentista da cidade de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Ela
conquistou as redes sociais soltando sua voz enquanto
abastecia os veículos no posto onde trabalha. Thalia é
uma moça carismática e sorridente, que sonha em se apresentar para todo o Brasil e, quem sabe, passar a viver da
música. No palco da atração, ela viverá seu “dia de sorte” e
tentará conquistar prêmios para investir em sua carreira,
além de pagar dívidas que possui. A convidada terá ainda
um encontro com sua grande inspiração musical: Márcia
Fellipe. A partir das 15 horas, no SBT.

Lucicreide

Fabiana Karla lembra da emoção ao se ver na sala de
aula com o elenco da “Escolinha do Professor Raimundo”
reunido. “Como a gente está nesse momento de pandemia,
não pudemos chegar muito perto um do outro. Mas me senti
tão abraçada pelos meus colegas, com o professor Raimundo me olhando. Foi muito especial. Sem palavras para
descrever, só sei sentir. Espero que todo mundo que esteja
em casa mate a saudade da Lucicreide”, conta ela. No episódio, a personagem chega na sala com o objetivo de fazer
uma prova para se matricular na escola e voltar a estudar.

Crô

Para Marcelo Serrado, que estreia na temporada também como Ptolomeu, foi emocionante e inesperado gravar
o Crô. “Foi uma surpresa para mim. Fiquei muito contente
por estar perto desses homenageados, esses personagens
que, de uma certa maneira, marcaram a televisão e o
público em geral. Me sinto muito honrado em fazer parte
desse grupo. Uma emoção enorme”, ressaltou ele. Na sala
de aula, Crô vai bater de frente com Seu Peru (Marcos
Caruso), para a diversão de todos.

Félix

Intérprete do fenômeno Félix, Mateus Solano, destaca
a sua participação. “Foi um desafio fazer um personagem
que eu não fazia há sete anos, principalmente porque foi
a primeira coisa a ser gravada nesta temporada. Espero
que tenha ficado bom. Foi uma cena divertida em que o
Félix vem reclamar da Catifunda (Dani Calabresa) por
causa de uma remessa de hot dog”. Em “Amor à Vida”,
o personagem chegou a vender cachorro-quente na rua.

Leleco

Intérprete de um dos
personagens mais queridos
de “Avenida Brasil”, Marcos
Caruso lembra como foi o
reencontro com Leleco depois de tantos anos. “Voltar
a fazer o Leleco foi como
visitar um antigo parente
que eu não via há muitos
anos. Quando acabei de me
vestir no camarim, pus os
óculos escuros na cabeça, a
corrente de ouro no pescoço
e me olhei no espelho. Fiquei feliz por reencontrá-lo
bem, mas um pouco mais
velho. Não cortei propositadamente o cabelo, que ele
usava quase raspado, para
dar essa ideia de passagem
do tempo. Foi bom ver que
ele continua bem-humorado
e com muita energia física
(risos)”. Leleco chega na
“Escolinha” para convidar
João Canabrava (Marcos
Veras) para assistir ao Divino Futebol Clube na final de
um campeonato da quinta
divisão.

Valéria

Rodrigo Sant’Anna também ressalta seu reencontro
com a personagem. “Fazer a
Valéria, para mim, é sempre
um reencontro com uma
grande amiga. Eu devo a ela
a virada da minha carreira. Fazê-la novamente tem
sempre um carinho especial”. No episódio, ela chega
para conhecer a escola e entra na sala procurando por
Janete, sua dupla no “Zorra
Total”, que é citada. Na época, a atriz Thalita Carauta
interpretou a personagem.

Foto: Nathalia Dill /
João Miguel Jr-RG
1) Como se chamava a personagem da
atriz Nathalia Dill, na
novela “Alto Astral”?
a) Laura
b) Bia
c) Maria Inês
d) Úrsula
2) Ramiro foi personagem de Humberto Martins em
qual dessas produções?
a) “Escrito Nas Estrelas”
b) “Uga Uga”
c) “Caminho das Índias”
d) “Tempos Modernos”
3) Qual desses atores era filho da saudosa atriz
Tônia Carrero e que faleceu recentemente?
a) Marcos Frota
b) Marcelo Farias
c) Cecil Thiré
d) Paulo Vilhena
4) Qual dessas personagens foi interpretada pela
atriz Deborah Evelyn em “Insensato Coração”?
a) Leila
b) Cecilia
c) Alice
d) Eunice
5) Quem foi o autor da novela “Negócio da China”?
a) Walcyr Carrasco
b) Sílvio de Abreu
c) Tiago Santiago
d) Miguel Falabella
(RESPOSTAS: 1-A / 2-C / 3-C / 4-D / 5-D)
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Filmes

Filmes – 18/10/2020
(A programação de filmes está sujeita a alterações
sem o prévio aviso)
Meu Malvado Favorito 2
(Despicable Me 2) 13h30, na Record, EUA, 2013. Direção de Pierre CoffinChris Renaud. Com Steve Carell,
Kristen Wiig. Gru mudou radicalmente sua vida e se
dedica às filhotas Agnes, Edith e Margo, deixando de
lado os tempos de vilão. Ele só não contava que seu
passado fosse responsável pelo seu recrutamento pela
Liga Antivilões para salvar o mundo na companhia da
agente Lucy. Juntos, eles precisam localizar o criminoso
que roubou a fórmula PX41 e Gru desconfia que seu
antigo concorrente El Macho possa ser o responsável.
Mogli – O Menino Lobo
(The Jungle Book) 13h55, na Globo, EUA, 2016. Direção de Jon Favreau. Com Idris Elba, Ben Kingsley. A
trama gira em torno do jovem Mogli, garoto de origem
indiana que foi criado por lobos em plena selva, contando apenas com a companhia do urso Baloo e da pantera
negra Bagheera, sem nenhum contato com humanos.
O menino é amado pelos animais, mas visto como uma
ameaça pelo temido tigre Shere Khan, que está decidido a matá-lo. Com a família de lobos ameaçada, Mogli
decide se afastar. Baseado na série literária de Rudyard
Kipling.
Inferno
(Desert Heat) 22h00, na Bandeirantes, EUA/França,
1999. Direção de John G. Avildsen. Com Pat Morita,
Larry Drake. Eddie Lomax é um atormentado ex-combatente que vai visitar um velho amigo dos tempos de
exército em uma pequena cidade americana. No caminho termina por se envolver com os valentões locais,
que o deixam à beira da morte. Depois de recuperado,
Lomax parte em busca de vingança.
A Vigilante Do Amanhã: Ghost In The Shell
(Ghost In The Shell) 22h40, na Globo, EUA, 2017.
Direção de Rupert Sanders. Com Scarlett Johansson,
Takeshi Kitano. Em um mundo pós-2029, é bastante
comum o aperfeiçoamento do corpo humano a partir
de inserções tecnológicas. O ápice desta evolução é a
Major Mira Killian, que teve seu cérebro transplantado
para um corpo inteiramente construído pela Hanka
Corporation. Considerada o futuro da empresa, ela logo
é inserida no Section 9, um departamento da polícia
local. Lá, ela passa a combater o crime, sob o comando
de Aramaki e tendo Batou como parceiro. Só que, em
meio à investigação sobre o assassinato de executivos
da Hanka, ela começa a perceber certas falhas em sua
programação, que a fazem ter vislumbres do passado
quando era inteiramente humana.
V de Vingança
(V for Vendetta) 00h40, na Globo, EUA/Alemanha/
Inglaterra, 2005. Direção de James McTeigue. Com Natalie Portman, Hugo Weaving. Após uma guerra mundial,
a Inglaterra é ocupada por um governo fascista e vive
sob um regime totalitário. Na luta pela liberdade, um
vigilante, conhecido apenas por V, utiliza-se de táticas
terroristas para enfrentar os opressores da sociedade.
V salva uma jovem chamada Evey da polícia secreta e
encontra nela uma nova aliada em busca da liberdade
e justiça para o seu país.
20 Anos Mais Jovem
(20 Ans D’écart) 02h30, na Bandeirantes, França,
2013. Direção de David Moreau. Com Charles BerlingVirginie Efira. Alice Lantins tem 38 anos e é editora de
moda. Em uma distração, perde um importante cartão
de memória após uma viagem, mas por sorte o estudante
Balthazar Apfel o encontra.
Os Descartados
(The Throwaways) 02h45, na Globo, EUA, 2015.
Direção de Tony Bui. Com Peter Brooke, James Caan.
O famoso hacker Drew Reynolds é, enfim, capturado
pela CIA, após uma série de ações contra o seu sistema.
A ele é feita uma proposta indigesta: ou oferece seus
trabalhos à agência ou deve passar o resto dos seus
dias na prisão. A CIA reúne outros presos e forma uma
espécie de grupo especial de “descartados” do sistema.

Áries
Tire o dia para colocar a vida em
ordem. Veja se não há trabalho
pendente e assuntos para eﬆudar.
Procure, também, levar às pessoas
mais otimismo e confiança. Deseje
paz a todos.

Libra
Pode sentir falta do reconhecimento
alheio. Tenha paciência, na hora certa,
você terá sua capacidade reconhecida. As coisas não andam mal, é
preciso ser mais humilde.

Touro
Faça de tudo para ter disposição
mental e física para trabalhar e para
tratar de assuntos pessoais da melhor
maneira possível. Seja caprichoso nas
atividades que empenhar hoje.

Escorpião
Acalme-se, não seja tão exigente e controlador. Nem tudo eﬆá
ao alcance de sua vontade. Aceite as maneiras de os outros pensarem e resolverem as queﬆões.

Gêmeos
Procure cuidar do bom funcionamento
do aparelho digeﬆivo e dos inteﬆinos.
A sua saúde merece atenção. Exercite
mais sua confiança e sua força pessoal. Viva com mais alegria.

Sagitário
A sensação de fragilidade ao se levantar não é sinal de doença, mas de
um momento que você eﬆá passando.
Tenha muita fé em Deus e até o final
da tarde você terá outro ânimo.

Câncer
Não seja tão competitivo. De preferência, moﬆre-se cooperativo e dispoﬆo
a dividir atenções e prêmios, fazendo
o que for possível para colaborar.
Lembre-se, gentileza, gera gentileza.

Capricórnio
Analise bem e verá que sempre tem
alguma coisa a aprender com outras
pessoas. Mantenha essa atitude também no amor. Não ceda a compulsão
de emitir uma opinião, se tiver dúvidas.

Leão
Tenha paciência para tolerar a lentidão de algumas pessoas à sua
volta. Aceite as indefinições e os
impreviﬆos, sem reclamar. Mexa-se
baﬆante para gaﬆar energia e descontar a raiva.

Aquário
Se o amor anda mal das pernas, talvez
seja melhor dar um tempo. Fique na
sua, saia com os amigos ou simplesmente leia um livro ou assiﬆa um
filme. Espere que tudo vai se ajeitar.

Virgem
Evite acidente e extravagâncias que
possam prejudicá-lo física e moralmente. Busque evitar conflitos e disputas. Aproveite o dia para descansar
e repensar suas metas para semana.

Peixes
Fuja dos vícios que vão prejudicar sua
saúde. Será mais prudente se recolher
em um lugar longe das tentações e dos
conflitos emocionais que o levam a
procurar alívio onde não deve.

Classificados

Umuarama Ilustrado

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Sobrados:

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

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

VEndAS
Residencias:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos:

VEndAS
Residencias:

R$ 850.000,00

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

R$ 700.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

R$ 390.000,00

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

VEndAS
R$ 380.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 270.000,00

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

R$ 1.300.000,00

Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. Ótima localização!
VEndAS
Terrenos:
R$ 1.200.000,00
Terreno na Rua Abraão Viotto Jardim Vila
Romana, (Próx ao Supermercado Cidade
Canção da Av. Paraná) em umuarama-PR
com área total de 959 m², sendo 17,13
x 56.

B3

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

Comercial:

R$ 3.000,00

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

R$ 24.000,00

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

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

VEndAS

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

Residencias:
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VEndAS
Terrenos:

VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

R$ 330.000,00

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

R$ 180.000,00

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

Terrenos:

R$ 975.000,00

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

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

VEndAS
Residência:

VEndAS

Terrenos:

VEndAS
Residência:

R$ 1.300.000,00

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

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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

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

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

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

LOCAÇÕES

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

Comercial:

Apartamentos:

R$ 8.000,00

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

LOCAÇÕES

Comercial:

R$ 850,00

R$ 7.000,00

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

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

LOCAÇÕES
Comercial:

serviços e 01 vaga na garagem.
Cond.+Seguro

R$ 8.000,00

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 175.000,00

R$ 2.450,00

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 5.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo
uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala, pé direito
duplo, garagem para dois carros, acabamento de alto padrão. O
condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança
24h, área murada, portão eletrônico, portaria com dois acessos
e duas saídas, piscina adulta e infantil, academia com vestiário, 2
churrasqueiras, salão de festas com churrasqueira, brinquedoteca,
playgroud, sala de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis,
quadra de esportes, campo de futebol society e praça. Localizado
ao lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.
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CHEVROLET
CHEVROL
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com
air bag, branco. R$
25.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.
CELTA 1.0
10/11
Preto, completo. R$
19.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
CORSA SEDAN
1.4 PREMIUM
08/09, prata completo,
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
S10
ADVANTAGE
08/08
Flex, cabine dupla,
preta, completa R$
32.000,00 Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
S10
EXECUTIVA
11/11
4X4, dupla, prata,
completa. R$ 62.000,00.
Fones: (44) 3622-3292

/ (44) 99976-0563
FIAT

FIAT

PALIO 1.0
2004
4 portas, ﬂex. R$
12.500,00. Fone:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
STRADA
DUPLA
ADVENTURE
1.8, 10/10, prata. R$
33.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
FORDFORD
FIESTA
TITANIUM
2017, completo,
automático, branco
R$ 36.000,00 + 31
parcelas de R$ 708,00 .
Fones: (44) 3622-3292
/ (44) 99976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA
ALTIS 18/18
Preto, 90.000 km,
R$ 90.000,00 Fones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
COROLLA XEI
18/19

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

cambio manual. R$
22.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 /
9976-0563.

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

CASAS
CASAS

GOL 1.0
2003/04
Prata, 4 portas,R$
12.500,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.
GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
KOMBI 1.4
BRANCA
2014, envidraçada,
90.000km, R$ 35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
POLO 1.6
18/18
Branco, 60.000km
R$ 50.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
RENAULT
RENAULT
MEGANE 1.6
2008
Preto, completo,

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n°
2806, Condomínio
Royal Residence,
Umuarama/PR. A
residência contem
100m² de área
construída, 196.35m²
de área total, sendo
2 quartos, sala de
estar, sala de jantar,
cozinha planejada,
2 banheiros sociais,
garagem e área gourmet
com piscina. Valor
285.000,00. Gostaria
de visitar o imóvel?
Fale com um de
nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Rua
Luiz Gavassi, n° 2216,
Jardim Porto Seguro,
Umuarama-PR.( em
frente ao Residencial
Dubai ) Contendo 1
suíte, 2 quartos, Sala,
Cozinha planejada,
1 banheiro social,
lavanderia, Edícula/
espaço gourmet com
churrasqueira
e
Garagem Coberta
para 02 carros.
Valor R$ 260.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda,
contendo
ótima
localização! Rua
Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama-PR.
Contendo 247.95m²
de área construída,
sendo 1 suíte máster,
2 Suítes, 1 quarto,
Sala, Cozinha, 1
banheiro social, lavabo,
lavanderia, edícula,
garagem coberta e 1
sala comercial. Valor
R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Residência á construir de
alto padrão, localizada
no condomínio fechado
Paysage Essenza,
próximo ao Palladium
Shopping de Umuarama/
PR. O condomínio é
composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca,
academia de ginástica,
churrasqueiras, salão
de festas e portaria 24
horas, nossa Arquiteta
está à disposição para
fazer a planta da sua
casa de acordo com
a sua necessidade.
Gostaria de visitar os
terrenos disponíveis?
Fale com um de
nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda,
localizada Rua
Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR.
Contendo 155m²
de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de
serviço, churrasqueira,
garagem coberta

CARROS

ANO

COR

B4

OPCIONAIS

VALOR
R$ 27.900,00

CLASSIC 1.0 LT

14/15

BRANCO

COMPLETO

CRUZE 1.8 LT

15/16

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO R$ 58.900,00

GOL 1.0 SPECIAL

15/16

PRETO

COMPLETO

R$ 32.900,00

HB20 1.0 COMFORT

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

POLO HIGHLINE 1.0 TSI

18/19

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

18/18

VERMELHO COMPLETO, AUT

HARLEY DAVIDSON CVO
15/15 PRATA COMPLETO,
3.700 KM

R$ 79.900,00

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

R$ 54.900,00

Cobalt 1.8 ELITE
18/19 PRATA
completo, aut,

R$ 63.900,00

Classificados

Umuarama Ilustrado
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NÃO PERCA! EXCELENTES IMÓVEIS PARCELADOS EM ATÉ 30 VEZES COM ENTRADA DE 25% OU À VISTA.
Airton Queiroz Silva - Leiloeiro Público Oficial - Mat. 590 / Jucepar

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE UMUARAMA - PR - SEGUNDA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UMUARAMA - PR

Data do 2º Leilão:

21 / outubro / 2020 às 14:00 horas
FORMAS DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA
- PARCELAMENTO EM ATÉ 30 PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.
- CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, ANTES DO LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.

Observações:

Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:

44-99907-8268 / 41- 99991-9477 / 41-3354-5608
www.leiloeiroqueiroz.com.br

LEILÃO
ON LINE

- IMPORTANTE: Para participar do Leilão, você terá que se cadastrar
e se habilitar no site, com no mínimo 24:00 horas antes do Leilão.

Ao se habilitar você já poderá dar seu Lance.

- As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições
de pagamento do saldo, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel e garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel.
- A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. - A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.

LEILÃO SOMENTE NA MODALIDADE ON LINE. CADASTRE-SE E HABILITE-SE AGORA E FAÇA O SEU LANCE NO SITE: WWW.LEILOEIROQUEIROZ.COM.BR

LOTE 3
I M Ó V E L N A R U A A U G U S TO F E R R E I R A D O
NASCIMENTO, NOS FUNDOS DO JARDIM MODELO,
PRÓXIMO AO CONJUNTO RESIDENCIAL GUARANI EM
UMUARAMA - Lote de terras sob nº 07, da quadra nº 07,
Jardim Modelo, em Umuarama, com área de 491,14 m².
Matrícula nº 43.817 do 1º CRI de Umuarama. Trata-se de terreno
vazio, sem ocupantes. Observação: Venda Ad corpus. Autos:
12487-59.2014.8.16.0173 ET.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 90.000,00
LOTE 8
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Lote nº. 10, da Quadra nº. 08,
do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de
376,00 m². Matrícula nº. 26.619 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel
sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1578639.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 9
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Data nº. 03, da Quadra nº. 11,
do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de
360,00 m². Matrícula nº. 26.693 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel
sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1569109.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 10
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Data nº. 06, da Quadra nº. 11,
do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de
360,00 m². Matrícula nº. 26.696 do 2º CRI de Umuarama. Sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1560283.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 60.000,00
LOTE 12
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Data nº. 26, da Quadra nº. 12,
do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de
376,00 m². Matrícula nº. 26.733 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel
sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos 1508141.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 60.000,00
LOTE 13
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Lote nº. 15, da Quadra nº. 13,

do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 376,00
m². Matrícula nº. 26.754 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos 1569024.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 14
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Data nº. 09, da Quadra nº. 14, do
loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 360,00
m². Matrícula nº. 26.767 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1568854.2017.8.16.0173 EF.Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 22
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Lote nº. 01, da Quadra nº. 24, do
loteamento denominado Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 540,64 m². Matrícula nº. 26.931 do 2º CRI de Umuarama.
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos:
15616-67.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 90.000,00
LOTE 25
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA- Lote nº. 19, da Quadra nº. 28, do
loteamento denominado Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.012 do 2º CRI de Umuarama.
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos:
15764-78.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
LOTE 26
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, AO LADO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA
UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, EM
UMUARAMA - Lote de terras sob nº 03, da quadra nº 29,
Loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 360,00
m². Matrícula nº 27.026 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há
nenhuma espécie de benfeitoria. Observação: Venda Ad corpus.
Autos: 14532-31.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 27
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Data nº. 04, da Quadra nº. 29, do
loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 360,00
m². Matrícula nº. 27.027 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus.

Autos: 15693-76.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 28
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Lote nº. 09, da Quadra nº. 30, do
loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 360,00
m². Matrícula nº. 27.042 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1507364.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 29
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Lote nº. 12, da Quadra nº. 30, do
loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 360,00
m². Matrícula nº. 27.045 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1576211.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 30
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA - Lote nº. 08, da Quadra nº. 31, do
loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 376,00
m². Matrícula nº. 27.055 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos:1455137.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.000,00
LOTE 31
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA- Lote nº. 09, da Quadra nº. 31, do
loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com área de 376,00
m². Matrícula nº. 27.056 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 1454882.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 32
IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE
FIRENZE, EM UMUARAMA- Lote nº. 09, da Quadra nº. 32, do
loteamento denominado Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.076 do 2º CRI de Umuarama.
Imóvel sem benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos:
15183-63.2017.8.16.0173 EF.
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.600,00
Obs. Os lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24
foram suspensos do leilão.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE CONSTRUIR CONSULTE A PREFEITURA.

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (Consulte)- Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência permanecem os dados dos Editais, afixados no respectivo Juízo. (Consulte) . Verifique a localização dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.

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

imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210.
APARTAME
APARTAMENTOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103,
Edifício Residencial
Orion, Umuarama/
PR. Contendo área
total de 300 m²,
possuindo 03 suítes
sendo uma máster,
hall de entrada, sala
de jantar, sala de
estar, varanda gourmet
com churrasqueira,
banheiro social,
cozinha, área de
serviço, copa e 03
vagas de garagens.
O condomínio possui:
02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão
de festa grande
integrado com a
piscina, 01 salão
de festa pequeno,
brinquedoteca e
academia. Valor
R$ 990.000,00.

Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210

PONTOS
PONTOS
COMERCIAIS
COMERCI
ALUGA- SE
SALAS
COMERCIAIS
Salas comerciais a
partir de R$ 400,00.
Centro Comercial
Dumont em frente à
Caixa Economica.
Particular. Fone: (44)
98407-0200.

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA 18 e 19 de Outubro de 2020

I MUSCULO

Ford anuncia o lançamento da edição
limitada do Mustang Mach 1 na Europa
A Ford vai vender o
Mustang Mach 1, edição
limitada de alto desempenho do esportivo, pela
primeira vez na Europa.
O anúncio foi feito hoje
na abertura da Goodwood
SpeedWeek, um dos eventos automobilísticos mais
badalados do mundo, em
West Sussex, no Reino
Unido, que este ano pode
ser acompanhado virtualmente pelo público global
até domingo.
A Ford também exibe
no festival o Mustang
Mach-E 1400, protótipo
elétrico com mais de 1.400
cv que estreia no circuito
Goodwood conduzido pelo
famoso piloto Vaughn
Gittin Jr., e o novo Puma
ST, primeiro SUV da grife
Ford Performance na Europa, além do Ford GT e
outros modelos.
Mustang Mach 1
O motor V8 5.0 com
calibração e refrigeração
especial, de 460 cv, e a
aerodinâmica aprimorada para as pistas dão
ao novo Mustang Mach 1
um desempenho digno da
tradição desse ícone. Ele
é o primeiro Mustang de

Criado em 1969, o Mustang Mach 1 elevou o nível de desempenho do
Mustang GT com uma série de melhorias

produção na Europa a ter
a opção de transmissão
manual Tremec de alto
desempenho, além da
automática de 10 velocidades.
A suspensão também é
especial, com amortecedores MagneRide, molas,
barras estabilizadoras
e buchas com especificações sob medida para
oferecer controle e resposta aprimorados sob

altas cargas em curvas.
O software de assistência
elétrica da direção foi
calibrado para proporcionar um nível inédito de
precisão.
O design externo do
Mustang Mach 1 lembra
os icônicos modelos dos
anos 1960 e 1970, com
faixa no capô, listras laterais e rodas exclusivas
de 19 polegadas. Cada
modelo é identificado com

O motor V8 5.0 com calibração e refrigeração especial, de 460 cv, e a aerodinâmica aprimorada dão ao novo Mustang Mach 1 um desempenho digno da tradição

ville Salt Flats e venceu
o Campeonato de Rali de
Construtores SCCA, nos
EUA , em 1969 e 1970.
Novas versões foram introduzidas em 1971, 1974
e 2003, somando mais de
300.000 unidades produzidas desde 1969.

uma placa trazendo o seu
número de produção.
Criado em 1969, o Mustang Mach 1 elevou o nível
de desempenho do Mustang GT com uma série de
melhorias, incluindo motores V8 mais potentes,
suspensão de competição
e estilo personalizado.
O Mach 1 de primeira
geração estabeleceu 295
recordes de velocidade
e resistência em Bonne-

História
O Mustang foi apresentado ao público em 17
de abril de 1964 durante
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a New York World’s Fair.
O carro, apesar de ter
sofrido grandes alterações ao longo dos anos
é a mais antiga linha de
automóveis da Ford. cujo
nome se inspira na unica
raça de cavalo selvagem
do pais. Foi o primeiro
“Muscle Car” da história, sendo seguido anos
mais tarde por modelos
concorrentes inspirados
claramente nele.

RESIDÊNCIAS

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

ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO
MODERNO
PROJETO
ARQUITETÔNICO
ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE

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

RESIDÊNCIA PRÓX. SORVETES GURI (INDÚSTRIA)
VALOR: R$ 1.000,00
Residência localizada no Jardim Irani, próximo a Indústria de Sorvetes
Guri, contendo: 01 Suíte, 02 Quartos, Sala, Cozinha e Garagem.

SALAS COMERCIAIS
Localizado, no que hoje, está sendo denominado de novo
centro de Umuarama, o Parque Metropolitano é a região
que mais cresce em nossa cidade. Terrenos com excelente localização e Topografia, próximos ao novo Shopping e
Nova Rodoviária. Uma excelente oportunidade de investimento para seu lar ou sua empresa.

Residência localizada na Av. Duque de Caxias, 4775, à 200m do Supermercado Cidade Canção e Centro
Cívico (área nobre). Terreno com 547,50m². Contendo uma residência em alvenaria com 286,92m², sendo
01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suíte, sala, escritório, cozinha, sala de jantar, amplo espaço gourmet
com churrasqueira e lavabo, piscina, depósito, lavanderia e garagem para 04 veículos. Imóvel totalmente
reestilizado (estado de novo). Em fase de finalização de área verde, jardins, calçamento e deck.
Conheça este moderno projeto arquitetônico.

NOVÍSSIMA

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

VALOR R$:
1.700.000,00

Confira abaixo as oportunidades imperdíveis de negócio:
METROPOLITANO I
TERRENO RESIDENCIAL COM 240,00 m².
VALOR: R$ 79.200,00
Quadra 29-A, Lote 9. Dimensões: 10,00x24,00

PARQUE VITÓRIA RÉGIA - PRÓXIMO SAMU E UEM
CASA EM ALVENARIA
COM 100m²

TERRENO COM
180m²

VALOR R$:
270.000,00

JARDIM ALPHAVILLE - AO LADO DO COND. PORTAL DAS ÁGUAS
CASA EM ALVENARIA
COM 70m²

TERRENO COM
183,75m²

VALOR R$:
210.000,00
Localizada no Centro Médico e Empresarial Higienópolis, defronte
a UOPECCAN, 2º andar, com 226m² de área privativa, com 03 vagas de
garagem. Ideal para médicos especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas,
planos de saúde e áreas afins. Disponível para venda ou para locação.
CONSULTE PELO WHATSAPP (44)99172-6911

TERRENO RESIDENCIAL COM 160,08 m².
VALOR: R$ 53.000,00
Quadra 29-B, Lote -2/03-A. Dimensões: 6,67x24,00

EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com Aproximadamente
292,79m², com 03 vagas de garagem privativas cobertas.
VALOR: R$ 4.500,00

METROPOLITANO II
TERRENO RESIDENCIAL/COMERCIAL COM 229,51 m².
VALOR: R$ 83.600,00
Quadra 3, Lote 1/2-C. Dimensões: 9,91x21,19
TERRENO RESIDENCIAL COM 245,00 m².
VALOR: R$ 85.000,00
Quadra 07, Lote 8. Dimensões: 10,00x24,50

METROPOLITANO III
TERRENO COMERCIAL COM 267,50 m².
VALOR: R$ 265.000,00
Quadra 04, Lote 9. Dimensões: 10,70x25,00

EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 310, com Aproximadamente 72,42m² - 3º
Andar, Sol da Manhã.
VALOR: R$ 1.800,00

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

Residência Unifamiliar, localizada na Rua Vereador Arecidio
Cassiano, 2064. Contendo: 03 quartos, sala, cozinha, BWC social
e garagem.

APARTAMENTOS
1º ANDAR - EDIFÍCIO PRIMAVERA - UMUARAMA
VALOR: R$ 185.000,00
Apartamento 12
Área privativa: 54,11m² | Área Total 81,46m²
Localizado na Rua Aricanduva, 4254. Contendo: 02 dormitórios,
sala de estar/jantar, cozinha, bwc e garagem. Excelente
localização: a 200m da Av. Paraná. Totalmente reformado

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

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
2º ANDAR - ED. ANA LUIZA - SÃO PAULO
VALOR: R$ 890.000,00
Apartamento 02

VALOR: A PARTIR DE R$ 2.500,00
Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO E TV.
EDIFÍCIO RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de Bombeiros.

Área privativa: 134,23 m² | Área Total 163,75 m²

GARAGEM

Localizado na Rua Padre Antônio Thomaz, 279, esq. com a Rua
Embaixador Leão Veloso - no 19º subdistrito-Perdizes. Direito a
uma vaga indeterminada na garagem do subsolo.

GARAGEM NO ED. CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 200,00 (MENSAL)
Garagem EXCLUSIVA - em frente ao Hospital Cemil.

