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ORGÂNICO

CRIME

MORANGO SEM AGROTÓXICO - Na chácara dos Fidelis, em Lovat, tem mo-

MAIS ANIMAIS ABANDONADOS - O número de animais abandonados está
aumentando em Umuarama. A Saau informou que vai endurecer a fiscalização para
flagrar e punir os irresponsáveis. Alguns tentam deixar os bichos na Saau. Página A5

ranguinho o ano todo. E o que é melhor, sem agrotóxico, já que a produção é na estufa.
O casal Airton e Ivanilde trocou a cidade pelo campo e conta a experiência. Página A4

Construções e vendas de imóveis
crescem na pandemia em Umuarama
A pandemia do novo coronavírus está sendo
cruel com vários setores da economia, mas a
construção civil, incluindo a comercialização
e reforma de imóveis está atravessando um
dos melhores momentos em Umuarama. A
afirmação é de empresários do setor. Por isso,
as construções estão por todos os lados, principalmente nos loteamentos novos. A Prefeitura
também confirma o ritmo das construções com
o número de projetos aprovados mensalmente
se mantendo na média ou crescendo um pouco.
Muitas casas têm sido vendidas ainda na planta.
E a situação não é apenas em Umuarama.

Página A8

• Em Umuarama, o sinal do aquecimento na construção civil e na venda de imóveis estão por todos os cantos da cidade

Umutrans moderniza semáforos e escolas de Umuarama ganham obras
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Saiba o que fazer para recuperar o
direito a saque de R$ 1.045 do FGTS
Brasília - Alguns trabalhadores que contavam com
o recebimento dos R$ 1.045 da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tomaram um susto
nos últimos dias. Com o cadastro no fundo incompleto,
eles tiveram o depósito em contas poupança digitais
suspenso pela Caixa Econômica Federal.
INCONSISTÊNCIA
O banco não informou o total de pessoas nessa
situação. Apenas esclareceu que não conseguiu abrir
as contas poupança digitais por falta de informações,
como endereço, nome da mãe, data de nascimento,
número do RG (registro geral) e data de emissão do
RG. Somente com os dados atualizados, o dinheiro
poderá ser transferido.
Inicialmente, o banco não tinha avisado aos trabalhadores sobre as inconsistências no cadastro. Apenas
informou que a abertura das contas poupança digitais
seria automática. Agora, a Caixa orienta os trabalhadores a consultar a situação do saque emergencial no
aplicativo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço), disponível para smartphones e tablets dos
sistemas Android e iOS. Lá, será possível verificar a
situação do cadastro e atualizar os dados.
Saque emergencial
O procedimento pode ser feito a qualquer momento,
independentemente da data prevista para o depósito
dos R$ 1.045 na conta poupança digital. Basta o
usuário, ao abrir o aplicativo, clicar no botão “saque
emergencial”, preencher os dados e autorizar a aber-

tura da conta digital em seu nome.
Para quem ainda está longe de receber o depósito,
a atualização dos dados resolve os problemas. Basta
esperar o dia do recebimento. Para quem deveria ter
o dinheiro depositado nas últimas semanas, a Caixa
promete que o crédito será reprogramado, com o
trabalhador acompanhando o aplicativo para saber a
data do pagamento.
Até agora, receberam os R$ 1.045 do FGTS trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro e março. O
banco depositou o dinheiro para os nascidos em janeiro
no último dia 29, no último dia 6 para os nascidos em
fevereiro e, no último dia 13, para quem nasceu em
março. Os nascidos em abril receberão o depósito na
conta poupança digital nesta segunda-feira (20).
Outros recursos
Outros meios de verificar a situação do saque
emergencial do FGTS são o site e o telefone 111. A
atualização dos dados, no entanto, só está disponível
no aplicativo.
Nesta primeira etapa, as pessoas podem movimentar o crédito do FGTS apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos,
compras com cartão de débito virtual e compras com
código QR em estabelecimentos parceiros.
Os saques e as transferências só serão autorizados
a partir do dia 25 de julho e seguirão um cronograma
de acordo com o mês de nascimento do trabalhador,
que se estenderá até 14 de novembro. Da Ag Brasil

Funcionários dos Correios cobram
decisão do STF sobre assistência médica
Brasília, (AE) - As federações e associação
representativas dos trabalhadores dos Correios
protocolaram uma nova medida de urgência no
Supremo Tribunal Federal, pedido para que o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, avalie um
recurso sobre a paralisação do custeio para plano
de saúde dos trabalhadores e seus dependentes,
sob risco de os serviços serem paralisados pelos
profissionais em todo o País.
Segundo a Associação dos Profissionais dos
Correios (Adcap), representante dos funcionários
dos Correios, desde o dia 22 de novembro de 2019
as entidades representativas esperam análise
pelo STF do seu recurso contra uma decisão
não definitiva, que determinou a suspensão do
custeio do plano de saúde dos trabalhadores e
seus dependentes. “Caso tudo fique como está,
são grandes as chances de os empregados dos
Correios perderem a maior parte de seus direitos
historicamente conquistados”, afirma a Adcap,
que reúne cerca de cerca de 10 mil associados.
A associação alega que, apesar dos reiterados
apontamentos de inexistência de amparo jurídico

do pedido dos Correios ao STF, Toffoli não se
manifestou até a presente data. A suspensão da
decisão, segundo a Adcap, deu brecha para que
a ECT aumentasse o valor do custeio do plano de
saúde de seus empregados, “proporcionando até
o momento o desligamento de mais de 15 mil trabalhadores, totalizando a falta de cobertura para
mais de 50 mil pessoas que abarrotam o SUS”.
“O cenário tende a piorar com o avanço do coronavírus no país, principalmente quando tratamos
de categoria de trabalhadores que está na linha
de frente na pandemia, exercendo importantes
funções (até mesmo entrega de medicamentos) e
que colabora com o desenvolvimento da economia.
Cabe lembrar que o segmento do e-commerce
cresceu 25% nos últimos meses”, afirma a associação. As normas trabalhistas da categoria, que
tinham vigência até 2021, correm o risco de serem
suspensas pelos Correios a partir do próximo
dia 01 de agosto. A associação informou que a
atual direção dos Correios propôs recentemente
a redução de aproximadamente 70 cláusulas de
direitos dos seus empregados.

PARTIDO COMUNISTA CHINÊS: A CONQUISTA DO PODER
POR MEIO DE CRIMES CONTRA A HUMANIDADE
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Frank Dikötter, nascido em 1961 é um historiador neerlandês especializado na China moderna. É Professor Presidente
de Ciências Humanas da Universidade de Hong Kong desde
2006. Foi professor de História Moderna da China na Escola
de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres.
Dentre outros livros premiados, é autor do livro “A Grande Fome
de Mao” que relata a história da catástrofe mais devastadora
da China entre 1958 a 1962. Neste período, diz o autor, Mao
Tsé-Tung jogou o país em um delírio com o projeto ‘Grande
Salto Adiante’, uma tentativa de alcançar e superar economicamente a Grã-Bretanha em menos de quinze anos. Esse
projeto megalomaníaco resultou na destruição de quarenta e
cinco milhões de vidas. Pessoas morreram de exaustão, fome ou
vítimas de abusos mortais das autoridades. Foi também a maior
demolição de imóveis da história humana, já que quase um terço
das residências foram postas abaixo, sendo a terra revirada
na busca incessante por aço e outros recursos industriais. O
livro descortina o fracasso do plano, bem como as maquinações
cruéis do Poder Comunista e dá voz aos mortos e esquecidos.
No regime comunista chinês não há espaço para mulheres
no poder; não há espaço para as minorias de qualquer ordem;
não se permite a prática da religiosidade, pois o regime prega
o ateísmo; tolerância, igualdade e liberdade estão fora de
cogitação; não se elege o governante através do voto popular;
ninguém pode criticar o governo; a maioria da população ou
passa a comer tudo aquilo que respira ou morre de fome;
coerção e violência para conter a revolta contra a repressão
são perpetradas por autoridades públicas cotidianamente;
há relatos de trabalho escravo; as mídias são controladas
rigorosamente pelo governante ditador; tudo é coletivizado de
forma ilusória, leviana e utópica. Todavia, o paraíso utópico é
regiamente controlado pelo quartel militar.
Hoje, a verdade é escondida com mais eficiência. As
autoridades chinesas detém o controle absoluto de todos
os acontecimentos administrativos e sociais. A Covid-19 é
prova real desse relato. O Governo Chinês escondeu e, ainda
esconde, preciosas informações sobre a origem do vírus que
surgiu em Whuran. Permitiu que a contaminação se alastrasse
pelo mundo e, ato contínuo, destruiu todos os laboratórios que
vinham fazendo pesquisas, há anos, com o mencionado vírus.

O mundo está parado, perplexo, e, o ditador chinês ignora as
consequências negligentes dos seus atos.
No Brasil temos democracia, apesar de alguns rompantes
de ditaduras comunistas, de toga e corrupta. Podemos escolher
onde ir e vir; como e com quem falar; podemos falar sobre qualquer assunto, quais sejam, religião, futebol, política, e, brigar ou
não por isso; podemos falar e escolher ouvir, podemos nos fazer
ouvir, podemos resistir à intimidação, e, ainda, podemos lutar
contra a repressão; podemos reclamar, rir de piadas picantes e
desprezar o politicamente correto; podemos ajoelhar para rezar
ou orar, podemos cantar ou pular em nossos templos, igrejas,
sinagogas e terreiros; podemos viver com liberdade. A história
nos ensina e exemplos de países como China, Venezuela, Cuba e
Rússia, nos mostram, como um enorme contingente de pessoas
pode ser dominado por uns poucos. De que lado você está?
Dikötter relata que o Partido Comunista Chinês cometeu
atrocidades contra a humanidade. Diz ele, “Não é que as pessoas morressem de fome porque não havia comida disponível.
A comida era, na verdade, usada como uma arma para forçar
as pessoas a cumprirem as tarefas atribuídas pelo Partido. E as
pessoas que eram consideradas como de direita ou conservadoras, as pessoas que dormiam no serviço, que estavam muito
doentes ou enfraquecidas para serem obrigadas a trabalhar
se viram sem acesso à cantina e morriam mais rapidamente
de fome. Pessoas fracas ou os elementos considerados como
inaptos pelo Partido foram, portanto, deliberadamente levados
à fome”.
Não se engane por falsas promessas e vans filosofias.
Vamos defender a nossa terra. Temos o direito de ser patriotas.
Não tenha vergonha de se orgulhar da Bandeira Nacional. Os
migrantes sempre serão bem vindos, porém, vamos respeitar
apenas aqueles que aprenderam a amar a nossa terra e nos
ajudaram e ajudam a transformar, para melhor, esse país. A
democracia traz como prêmio a liberdade. Temos que pagar o
preço da liberdade, e, o preço da liberdade é a eterna vigilância.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Covid-19: pela primeira
vez, mundo tem 1 milhão
de casos em 100 horas
Brasília - As infecções
globais pelo novo coronavírus passam de 14 milhões,
segundo contagem da agência de notícias Reuters,
marcando a primeira vez em
que houve um aumento de 1
milhão de casos em cerca de
100 horas.
O primeiro caso foi relatado na China no início de
janeiro e levou três meses
para atingir 1 milhão de
casos. Agora, foram necessários apenas quatro dias
para subir de 13 milhões,
no dia 13 de julho, para 14
milhões de casos na noite
desta sexta-feira (17).
Os Estados Unidos, com
mais de 3,6 milhões de casos
confirmados, ainda estão
tendo enormes saltos diários
em sua primeira onda de
infecções por covid-19.
Os EUA registraram um
recorde global diário de mais
de 77 mil novas infecções na
quinta-feira (16), enquanto
a Suécia teve 77.281 casos
no total desde o início da
pandemia.
Máscaras
Apesar do aumento de
ocorrências, cresce uma
divisão cultural no país de-

vido ao uso de máscaras
para conter a propagação
do vírus, uma precaução
adotada rotineiramente em
muitos outros países.
O presidente dos EUA,
Donald Trump, e seus seguidores têm resistido a um
endosso total das máscaras
e defendem o retorno à atividade econômica normal e
à reabertura de escolas, em
meio à elevação de casos.
Outros países duramente atingidos “achataram a
curva” e estão flexibilizando
os isolamentos, enquanto
em outras partes, como
as cidades de Barcelona e
Melbourne, estão implementando uma segunda rodada
de restrições.
O total de casos em todo
o mundo é aproximadamente o triplo do número de doenças graves por influenza
registrado anualmente, de
acordo com a Organização
Mundial da Saúde - OMS. A
pandemia já matou mais de
590 mil pessoas em quase
sete meses.
No Brasil, mais de 2 milhões de pessoas testaram
positivo e mais de 77 mil
pessoas morreram.

Congresso põe em xeque
articulação de Bolsonaro
Brasília, (AE) - A articulação política do governo de
Jair Bolsonaro no Congresso
vai enfrentar uma prova
de fogo nos próximos dias.
Após sofrer três derrotas importantes na Câmara, nesta
semana, o Palácio do Planalto tenta reverter a crise
acelerando a transferência
de recursos para redutos
de parlamentares antes
das eleições municipais de
novembro. Até agora, no
entanto, Bolsonaro não tem
conseguido votos suficientes
para fazer valer sua vontade
no plenário, informa o jornal
O Estado de S. Paulo.
Nem mesmo os cargos
que o Planalto distribuiu
para partidos do Centrão,
recentemente, fizeram com
que o bloco se unisse no
apoio fechado ao governo.
Agora, o teste para saber se
Bolsonaro de fato construiu
uma base no Congresso
quando se aliou ao Centrão
ocorrerá na votação de vetos
presidenciais a projetos
aprovados pelo Congresso,
prevista para a semana que
vem.
Para segurar a dispersão da base, o ministro
da Secretaria de Governo,
Luiz Eduardo Ramos, vai
se reunir com líderes da
Câmara e do Senado, na
terça-feira, quando tentará
nova negociação com os

parlamentares.
As derrotas impostas
a Bolsonaro acenderam o
sinal amarelo no Planalto.
A contragosto da equipe
econômica, por exemplo, a
Câmara aprovou projeto que
já havia passado pelo Senado e prevê indenização de
R$ 50 mil para profissionais
de saúde incapacitados de
trabalhar, após contaminação pelo coronavírus. Além
disso, deputados também
deram sinal verde para o
projeto que prevê socorro
financeiro de até R$ 1,6
bilhão ao setor esportivo.
O governo tentou tirar a
proposta da pauta, mas não
conseguiu. O terceiro revés
ocorreu com a retomada da
discussão da reforma tributária sem a participação
do ministro da Economia,
Paulo Guedes. A iniciativa
do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi
vista como uma forma de
pressionar Guedes a enviar
o projeto, o que deve ser feito
na terça-feira.
Dirigentes do Centrão,
entre eles líderes do Progressistas e do PL, querem
que Maia paute logo a reforma do governo. Mas há
divisões no bloco, principalmente em relação à volta de
um imposto nos moldes da
antiga CPMF, como defende
Guedes.
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Umutrans moderniza sistema e deixa
parque semafórico mais conﬁável
Umuarama - A Diretoria
de Trânsito de Umuarama
(Umutrans) da Secretaria
Municipal de Defesa Social
está substituindo controladores de semáforos em
várias regiões da cidade.
Para o serviço, o conjunto
semafórico é desativado
e – embora os locais sejam
bem sinalizados – é necessário atenção redobrada
dos motoristas. O parque
semafórico de Umuarama é
composto por 39 conjuntos,
dos quais 30 contam com
controladores modernos.
As novas centrais de
controle foram adquiridas
através de licitação, ao
custo unitário de R$ 13 mil.
Cinco unidades foram instaladas nos últimos dias e a
troca continua na próxima
semana, progressivamente,
até que todos os controladores antigos sejam substituídos. As substituições
ocorreram nos cruzamentos da Av. Paraná com Rua
José Honório Ramos, Av.
Ângelo Moreira com Av.
Zaeli, Av. Brasil com Rua
Governador Ney Braga (esquina da empresa Móveis
Modernos), Av. Maringá
com Rua Arapongas e Rua
Governador Ney Braga
com Av. Presidente Castelo
Branco (altura do Hotel
Caiuá).
“Com essa substituição
não teremos mais aquele
problema de semáforo desligar ou ficar em amarelo
intermitente após a queda
de raios, descargas elétricas ou falta de energia. Os
controladores novos reiniciam automaticamente
após os problemas, sem
a necessidade de acio-

A modernização melhora o trânsito em Umuarama

namento manual por um
técnico”, explica a diretora da Umutrans, Dianês
Maria Piffer. Ela informou
que na próxima semana
serão instaladas mais cinco unidades, substituindo
controladores antigos, e
depois mais quatro, totalizando 14 trocas.
Os controladores modernos estão em todos os
cruzamentos onde há fiscalização eletrônica de avanço de sinal vermelho e parada na faixa de pedestre
e também nos semáforos
instalados recentemente
na Av. Ângelo Moreira da

Fonseca. “Os motoristas
serão informados quando
as próximas substituições
forem agendadas. Embora
o procedimento seja rápido, é importante reforçar
a atenção ao passar pelo
semáforo, que fica desligado durante a atualização”,
reforça Dianês.
Os novos controladores
são confiáveis e resistentes
e possibilitam melhorar a
sinalização. “O investimento no parque semafórico é
necessário tendo em vista
o crescimento da cidade,
da frota de veículos e a
ocorrência de inúmeros aci-

dentes, frente a um parque
antigo que não apresentava
mais confiabilidade”, disse o secretário municipal
de Defesa Social, Valdecir
Gonçalves Capelli.

de porta-foco ciclo visual
em todos os conjuntos, adequações dos cruzamentos
com obras civis atendendo
solicitação da comunidade, que se acostumou aos
semáforos mais modernos.
“Hoje temos uma cidade
mais organizada e com um
sistema confiável, que permite maior segurança aos
transeuntes”, completou o

MAIS INVESTIMENTOS
A meta é que nos próximos anos sejam substituídos todos os demais equipamentos, com a colocação

secretário. Desde 2017 o
município investiu mais de
R$ 1 milhão no parque semafórico, com a instalação
de nove conjuntos novos,
modernização de sete conjuntos (troca de controladores, porta-foco ciclo visual,
obras civis, prolongamento
de canteiros e acessibilidade), com a instalação de 30
controladores novos.

Produção industrial
paranaense é a que mais
Serviços de pintura e manutenção mudam cresceu no país, mas setor
o visual de escolas e CMEIs de Umuarama ainda vive incertezas
Por Sistema Fiep

Reformas preparam as escolas de Umuarama para a volta às aulas

Umuarama - Além da
construção de novas unidades educacionais na Zona
Seis e no Parque Primeiro de
Maio, em estágio bem avançado de obras, a Prefeitura
de Umuarama vem realizando reformas e ampliações
em vários estabelecimentos
de ensino e outros estão
recebendo pintura nova e
reparos. A suspensão das
aulas presenciais, por conta
da pandemia, tem permitido
agilizar os serviços e em
algumas escolas a pintura já
foi praticamente finalizada.
É o caso da Escola Municipal Malba Tahan e dos
centros municipais de educação infantil (CMEI) Maria
Arlete Alves dos Santos, no
Parque San Gaetano; Ignácio Urbanski (Parque Dom
Bosco) e Professora Nelly
Gonçalves (distrito de Serra
dos Dourados), em fase final,
e em andamento nos CMEIs
Helena Kolody (distrito de

Lovat) e São Paulo Apostolo
(na Praça Anchieta) e escolas
Senador Souza Naves (Zona
Seis), Padre José de Anchieta
(no Parque Bonfim) e São
Francisco de Assis (Jardim
Alphaville).
Praticamente toda a rede
municipal está passando
por melhorias, lembra o prefeito Celso Pozzobom. “Estamos realizando diversas
obras estruturais no setor
educacional, com reformas
e ampliações de escolas,
aquisição de equipamentos,
qualificação de professores e
funcionários e já preparamos
a volta do Clube do Saber,
para assim que retornarem
as aulas presenciais”, disse
o prefeito.
As melhorias estão acontecendo na cidade e nos distritos. “A educação é nossa
prioridade neste ano e graças
ao planejamento, nem os
efeitos da pandemia de Covid-19 estão desacelerando os

investimentos. Destacamos o
apoio dos vereadores da base
na aprovação do Finisa e estamos aplicando os recursos
como todo critério para sanar
necessidades e demandas
dos estabelecimentos de ensino”, disse o prefeito, ao lado
da secretária municipal de
Educação, Mauriza de Lima
Menegasso, ao autorizar
recentemente a reforma e
ampliação do CMEI Madre
Paulina, no Parque Danielle.
Neste estabelecimento,
as obras compreendem a
reforma das instalações sanitárias, construção de duas
salas de aulas com área total
de 81,90 m² e ampliação do
refeitório em mais 23 m², com
recursos do Finisa. O prazo
de execução vai até 25 de outubro e o valor a ser aplicado
é de R$ 438.256,51. O serviço
está a cargo da Construtora
Trigama Eireli, vencedora da
licitação.

Os recentes resultados da produção industrial paranaense
referentes a maio, divulgados
pelo IBGE, trouxeram boas notícias para o setor. A produção do
Paraná foi a que mais cresceu no
país no mês, puxada pelo setor
alimentício e recuperando parte
das perdas registradas em abril.
No acumulado do ano, porém, a
indústria do Estado ainda registra queda de 8,9% em relação a
2019. Na opinião da Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep),
essa é uma realidade que mostra a necessidade de que novas
medidas sejam adotadas para
reativar a economia.
“Entendemos a necessidade
de medidas restritivas para conter a proliferação da pandemia,
já que a preservação da saúde
pública e da vida deve vir em
primeiro lugar. Mas a questão
econômica também é urgente”, afirma o presidente da Fiep,
Carlos Valter Martins Pedro. “É

preciso intensificar a adoção de
medidas tanto para socorrer as
empresas quanto para retomar
o máximo possível de atividades dentro de parâmetros seguros”, acrescenta.
No primeiro ponto, a Fiep vê
como positiva a possibilidade
de prorrogação dos acordos de
redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão
temporária do contrato de trabalho. Decreto federal publicado nesta semana ampliou para
120 dias o prazo máximo para
adoção desses mecanismos.
“Essa medida foi fundamental
para dar fôlego às empresas e
garantir a manutenção de empregos”, diz Carlos Valter. Para a
Fiep, facilitar o acesso ao crédito,
visto que muitas indústrias ainda enfrentam dificuldades para
obter recursos de linhas emergenciais, é outra ação essencial.
Medidas preventivas – Em
relação a uma retomada mais

intensa da economia, a Fiep entende que diversos setores têm
condições de exercer suas atividades com segurança. “Os empresários estão sendo responsáveis, tomando os cuidados
preventivos, porque a eles não
interessa a contaminação de
seus funcionários. É importante
que a capacidade de produzir
da indústria paranaense seja
mantida, assim como é fundamental a preservação dos negócios para garantir emprego e
renda”, diz o presidente da Fiep.
Para a entidade, também é
essencial que se busquem caminhos para a retomada da
confiança dos consumidores.
“Temos um consumidor com
receio de desemprego, com
receio do seu futuro. É vital que
sejam encontradas soluções
para a questão sanitária para
que se recupere também a confiança em nossa economia”, afirma Carlos Valter.

A evolução da produção industrial
O Paraná apresenta resultados superiores à média nacional
e melhores do que os dos outros estados da região Sul:
Maio de 2020
Acumulado de 2020
+24,1%
+13,3%
-8,9%

Paraná

-16,6%
Rio Grande do
Sul

Setores com maiores
crescimentos no ano:

+5,4%

+7%
-11,2%

-15,4%
Santa
Catarina

Brasil

Setores com maiores
quedas no ano:

+6,9%

+6,5%

-38,3%

-32,5%

Alimentos

Papel e celulose

Automotivo

Máquinas e
equipamentos

Agronegócios

A4

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19 e 20 de Julho de 2020

editoria@iluﬆrado.com.br

IFRUTA O ANO TODO

Morango sem agrotóxico e produzidos em
estufa agregam na renda ao produtor rural
Umuarama - Com a
chegada do inverno a colheita dos morangos na
região de Lovat, distrito
de Umuarama, começou.
Mas na propriedade dos
Fadellis o fruto dá o ano
todo, pois a produção é
feita no sistema de estufa,
com as plantas suspensas
em slabs. O casal Airton
Fadelli e Ivanilde Menezes
Soares, que deixaram a
cidade para buscar no
campo uma vida saudável,
são pioneiros no sistema e
tem orgulho em dizer que
não utilizam agrotóxico
na planta.
Quando deixaram a
cidade e compraram a
tão sonhada propriedade
rural, em Lovat, o casal
começou a produzir café,
laranja e banana, mas foi
com o morango em estufa
que a diversificação da
produção começou a gerar
sustentabilidade. Hoje
Airton continua cuidando
do café, da laranja e da
banana, mas ele também
divide o tempo para ajudar Ivanilde na produção
do morango, que se transformou na paixão dos
agricultores.
“Uma pequena propriedade precisa de diversificação. No morango
em slabs começamos há
três anos e é uma cultura
que precisa de zelo e carinho, mas também tem
boa rentabilidade”, disse
o agricultor.
O morango em estufa é produzido em slabs
(sacos com substrato), ou
seja, a planta cresce nos
sacos com substratos,
por onde também passa
uma mangueira que leva
fertilização e a irrigação
necessária para suprir as
necessidades da planta.
“Começamos plantando
no chão, mas não nos
adaptamos. Então fomos
para Marialva buscar informações sobre estufa e
slabs. O sistema produz
menos se comprado com
o fruto plantado no chão,
mas aqui produzimos o
ano todo”, explicou Fadelli.
SEM AGROTÓXICO
Ivanilde é quem passa mais tempo com os

O casal Airton Fadelli e Ivanilde Menezes Soares, que deixaram a cidade para buscar no campo uma vida saudável

Ivanilde é quem passa mais tempo com os morangos e segundo ela a plantação não recebe agrotóxicos químicos

morangos e segundo ela
a plantação não recebe
agrotóxicos químicos e
para controle das pragas
usa ácaros predadores e
produtos biológicos. “Não
usamos agrotóxico na
nossa produção, temos
as abelhas na estufa que
fazem a polinização das
flores do morango e caso
tivesse veneno elas morreriam”, ressaltou.

COMO COMPRAR?
Produzindo entre 50 a
60 quilos de morango por
semana, durante os doze
meses do ano, o casal
de agricultores utiliza o
WhatsApp, pelo número (44) 9956-9747, para
anotar os pedidos. Além
do canal via internet,
eles também realizam a
venda de rua e com isso
completam a renda da

Airton continua cuidando do café, da laranja e da banana, mas ele também
divide o tempo com a produção do morango

propriedade rual, junto
com o café, a laranja e a
banana.
“Vendemos para as
confeiteiras, lanchonetes,
sorveterias, e também
para os clientes que levam para casa. Hoje o
carro-chefe é o morango
junto com o café. O café
nos mesmos fazemos e
entregamos para o consumidor”, explicou Ivanilde.

IPRODUÇÃO DE UMUARAMA
Na região de Umuarama, as plantações
de morango estão quase todas localizadas
no distrito de Lovat e ao todo são 33 produtores registrados na Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente. Em relação
a produção da fruta, no ano passado foram
colhidas 200 toneladas e com o frio e a chuva
dos últimos anos a expectativa para 2020 é
para uma boa colheita.

Boletim agropecuário do Paraná destaca exportação do complexo soja
Curitiba - O Boletim Semanal, elaborado por técnicos do Departamento de
Economia Rural (Deral), da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento,
sobre a situação dos principais produtos agropecuários
paranaenses, destacou a
exportação paranaense do
complexo soja.
As exportações desse
complexo, que envolve o
produto em grão, o óleo e
o farelo, alcançaram US$
3,26 bilhões nos seis primeiros meses do ano. O valor é
30% superior ao do mesmo
período do ano passado. Em
termos de volume, foram
9,42 milhões de toneladas
enviadas ao Exterior.
A soja em grão é responsável por mais de 79% da
exportação do complexo.
No primeiro semestre, o
Paraná enviou ao Exterior
7,45 milhões de toneladas
do grão. Somente esse componente rendeu US$ 2,53
bilhões, valor 51% superior
aos US$ 1,68 bilhão do mesmo período de 2019.
De acordo com o boletim,

deve beneficiar a conclusão
do plantio de trigo no Estado. Sem previsão de geada
no curto prazo, mantém-se
a expectativa de se atingir
3,7 milhões de toneladas
do produto, o que pode ser
determinante no controle de
preços de panificados.

A soja em grão é responsável por mais de 79% da exportação do complexo

entre os fatores que motivaram o avanço estão a maior
oferta de soja paranaense
nesta safra e a relação cambial mais favorável para
as exportações brasileiras
neste ano. A China foi o
principal destino da soja do

Paraná, seguida do Paquistão e Bangladesh.

MILHO E TRIGO
O boletim antecipa o
avanço na colheita do milho
nos próximos dias, caso se
confirme a previsão de tem-

po mais firme. Até agora,
foram colhidos 11% da área
de 2,3 milhões de hectares.
O Paraná é o segundo maior
produtor nacional e a previsão para esta safra é de
11,4 milhões de toneladas.
O clima mais seco também

FRUTICULTUR
E MANDIOCA
Em fruticultura, o boletim
traz análise econômica e
social sobre o hábito, reforçado pelo isolamento social,
do consumo de alimentos
industrializados e semiprocessados. E acentua que a
recomendação da Organização Mundial da Saúde é
por uma dieta balanceada de
frutas e hortaliças, com vistas a melhorar a imunidade
e resistência física.
A cultura da mandioca
teve um primeiro semestre bastante conturbado.
Nos primeiros três meses,
a falta de chuva dificultou
o arranquio. Depois, à seca
somou-se a pandemia e a
dificuldade de trabalho de
campo, em razão da comple-

xidade do transporte. Com
isso, aumentaram os custos
e reduziu-se o fornecimento
às indústrias. Com a recente
flexibilização, o setor voltou
a funcionar e há reação na
demanda pelo produto.

OUTROS PRODUTOS
O boletim traz análise
sobre a produção do leite,
particularmente no Sudoeste do Estado. A região é
a maior produtora e tem
investido bastante na melhoria da qualidade do produto
e genética do rebanho.
São encontradas, ainda,
informações a respeito da
produção crescente da avicultura de corte brasileira e,
particularmente do Paraná,
primeiro produtor e líder na
exportação, com 40,3% do
volume enviado ao Exterior.
A apicultura, que está em
entressafra, também é assunto
desta edição do boletim. Assim
como a olericultura, particularmente a produção de batata,
e a cultura do feijão, que tem
colheita da segunda safra e
está em desenvolvimento da
terceira.
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IPET É VIDA

SEU PET NO ILUSTRADO
OLÁ CLOE

SAAU alerta para o aumento
do número de animais
abandonados em Umuarama

Entre sete a oito pessoas passam pela SAAU toda semana
com a intenção de deixar seu cachorro ou gato na instituição

Esta é a pequena Cloe, uma Maltês de apenas seis meses que chegou para alegrar a vida
da mamãe Ellen Ziomek e do papai Antônio
Guarçoni durante a pandemia. Adora passear
na cestinha da bicicleta pelas ruas e parques
e ainda por cima não dispensa um carinho.
Com muito charme e carinha de sapeca faz a
alegria de todos.

PASTOR ALEMÃO

O pastor alemão, também chamado de
capa preta, ostenta em seu rosto a sua personalidade confiante e corajosa. O cachorro é
considerado um cão fiel, atento, seguro, autoconfiante, equilibrado, inteligente e altamente
destemido. Considerado fácil de adestrar, tem
boa convivência com crianças da família e outros cães, desde que socializado. É reservado
com estranhos e é bastante alerta, não recua
mediante ao perigo mesmo sob forte agressão
inclusive de armas de fogo ou explosivos,
qualidades que lhe favorecem a função de
guarda, da qual não raramente é citada por
muitos como o mais eficiente.

GATO FALA?
Um estudo realizado na Universidade
Oakland, no Estado americano do Michigan,
e publicado na revista Animal Cognition, encontrou as primeiras evidências sólidas de que
os gatos são sensíveis aos gestos emocionais
humanos. Para a pesquisa, as psicólogas
Moriah Galvan e Jennifer Vonk estudaram 12
gatos e seus donos. Elas descobriram que os
animais se comportavam de maneiras diferentes quando o dono sorria e quando exibia
uma expressão mais triste.

CASTRAÇÃO
O prefeito Celso Pozzobom protocolou junto
à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo (Sedest) um pedido para inclusão do município no Programa
Permanente de Esterilização de Cães e Gatos
do governo do Estado. O objetivo é realizar a
castração de, pelo menos, mil animais recolhidos das ruas da cidade.

Umuarama - A diretoria
da Sociedade de Amparo
aos Animais de Umuarama (SAAU) alerta que vai
aumentar a fiscalização e
as denúncias para o crime
de abandono de animais.
Segundo a presidente da
instituição, Ana Maria Polaquini, o número de pessoas
que estão rejeitando seus
pets vem aumentando consideravelmente na cidade.
Entre sete a oito pessoas
passam pela SAAU toda
semana com a intenção de
deixar seu cachorro ou gato
na instituição, ressaltou
Ana Maria. “As pessoas
trazem o cachorro aqui
alegando que não querem
mais. As desculpas são as
mais variadas, ou é porquê
a mulher ficou grávida, é
alérgico, a mãe tá doente,
vai mudar de casa entre
outras. Mas, a realidade
é que não querem mais o
animal de estimação e ainda
maltratam e xingam a gente
se não pegar”, ressaltou a
presidente
A presidente ressalta
que existe uma legislação
que protege os animais
de estimação e abandono
é crime. “Desde que você
pegou adotou ou comprou
um animal a lei é a mesma.
Ninguém obriga você pegar
um animal, mas obriga a
cuidar dele. O abandono
cabe denúncia e processo,
por isso vamos começar a
levantar isso mais profundamente. Além disso, a SAAU
não é um centro de zoonose
ou um canil municipal, é
uma instituição que presta
serviço aos animais de rua
e em parceria com a Prefeitura leva atendimentos para
as pessoas carentes. Mesmo
assim, o poder público não
tem obrigação de cuidar
do seu cachorro ou gato”,
desabafou.
Hoje a SAAU tem mais de
mil animais entre cachorros
e gatos recolhidos das ruas
de Umuarama ou que foram
abandonados próximo a instituição. “Estamos levantando a bandeira da castração
para tentar diminuir essa
situação de abandono de
animais, como também,
dos maus-tratos. Hoje, em
pareceria com a Prefeitura
de Umuarama, temos 50
cirurgias destinadas para
comunidade que não pode
pagar pela castração”, disse
Ana Maria.
CASO DE POLÍCIA
Os problemas causados
pela pandemia do novo coronavírus não afetaram
apenas a saúde pública ou
economia. Muitos animais
também passaram a sofrer
com os reflexos do isolamento social e dos problemas
financeiros. São situações
de abandono e maus tratos,
como relatou o delegado
titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente,
Matheus Laiola.
“A pandemia causou um
aumento dos casos de maus
tratos e abandono por dois
motivos. Primeiro pelas
pessoas pensarem que os
animais poderiam transmitir o vírus. Outra questão

A presidente ressalta que existe uma legislação que protege
os animais de estimação e abandono é crime

que influenciou é de ordem
financeira”, explica Laiola.
O crescimento de ocorrências durante a crise do
novo coronavírus não é a
única coisa que preocupa o
delegado. O pós-pandemia
é nebuloso. “Nossa preocupação é quando passar a
pandemia. As pessoas vão
abandonar esses animais
novamente? Temos o pensamento positivo de que isso
não vai acontecer”.
JULHO DOURADO
Neste sentido, a Assembleia Legislativa do Paraná
faz sua parte na defesa da
causa animal. Este mês,
no Estado, é dedicado aos
animais, por meio do Julho Dourado. O objetivo do
período é gerar a reflexão
sobre a saúde de animais de
rua e domésticos, além da
conscientização da prevenção de doenças, as zoonoses
e luta contra o abandono.
O Julho Dourado foi criado
pela Lei 19.472/2018, de autoria do deputado estadual
Cobra Repórter (PSD).
Para o titular da Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente, a ação das pessoas por meio de denúncias
auxilia na proteção dos
animais. “Precisamos da população fazendo as denúncias de abandono e maus
tratos, com fotos e vídeos.

A SAAU tem mais de mil animais entre cachorros e gatos
recolhidos das ruas de Umuarama ou que foram abandonados
próximo a instituição

As denúncias sobre crimes
ambientais praticados contra animais podem ser feitas
pelo telefone 181 ou pelo site

www.181.pr.gov.br. O canal é
sigiloso e rápido. As pessoas
não precisam se deslocar
até a delegacia”, lembra.

ABANDONO É CRIME
Laiola alerta, por fim, que o abandono animal é
crime. “Se a pessoa não tem condições, não tenha
o animal. Para ter animal, você precisa dar alimentação, dedicar tempo, atenção. Se não tiver tempo e
condição financeira, não tenha”, recomenda. Abandonar animais de qualquer espécie é uma forma de
maus-tratos, prática que configura crime, de acordo
com a Lei Federal nº 9.605/98, conhecida como “Lei
de Crimes Ambientais”. A pena é de detenção de três
meses a um ano, além de multa. A penalidade consta
no artigo 32 da legislação e é aumentada, de um
sexto a um terço, quando ocorre a morte do animal.
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Jovem morre em colisão frontal
entre Iporã e Francisco Alves
Um jovem de apenas
21 anos perdeu a vida
na colisão frontal entre
um Chevrolet Celta que
conduzia e uma carreta
Volvo. O grave acidente
foi por volta das 5h50
deste sábado na PRC272, entre Iporã e Francisco Alves.
Ele foi o segundo jovem a perder a vida essa
semana na rodovia que
é continuação da PR-323
e segue até Guaíra como
BR-272.
Vanderlei José de Oliveira Júnior não resistiu
aos ferimentos e faleceu
ainda no local. Ele era
morador de Francisco
Alves e filho do cabo J.
Oliveira, da Polícia Militar de Cafezal do Sul.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual após
a colisão o Celta pegou
fogo, mas as chamas foram contidas por outros
motoristas que passaram
pelo local. O Corpo de
Bombeiros de Altônia e
a Defesa Civil de Iporã
foram acionados, mas
não foi possível salvar a

A colisão frontal matou o jovem Vanderlei José de Oliveira Júnior, morador de Francisco Alves

Vanderlei José de Oliveira Júnior era morador de Francisco
Alves (foto redes sociais)

vida do jovem.
O condutor da carreta,
R.A.F., de 52 anos, morador de Perobal, não teve
ferimentos.
As causas do acidente

serão apuradas pela PRE
e pela Polícia Civil.
O corpo do jovem foi
levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.

Já na quarta-feira (15)
o jovem umuaramense
Daniel Sella, de 23 anos,
também morreu após
outra colisão frontal entre o Chevrolet Vectra
que conduzia e um caminhão baú. O acidente
teria ocorrido após o
Vectra rodar na pista
durante uma tentativa de
ultrapassagem, segundo
relatos de testemunhas.
A colisão foi próximo ao
trevo para Mariluz, na
entrada de Umuarama.

Funcionários da 7ª SDP arrecadam roupas para a assistência social
Umuarama - A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu nesta
sexta-feira, 17, a doação
de uma boa quantidade de
roupas e agasalhos arrecadados pelos funcionários
da 7ª Subdivisão Policial
(SDP) de Umuarama.
A entrega ocorreu no
final da manhã, no Centro
Cultural Vera Schubert, e
foi feita pela escrivã Aline
Fontoura. A arrecadação
conseguiu inclusive peças
infantis e roupinhas novas
para bebês recém-nascidos.
A doação será juntada a
outros donativos recebidos
nas últimas semanas e
direcionado para famílias
em situação de vulnerabilidade social e entidades
assistenciais acompanhadas pelo município.
“É uma ajuda muito
importante, neste momento em que já sentimos o
frio do inverno chegando.
A solidariedade é benéfica para o ser humano e
nos permite atender ainda

A arrecadação conseguiu inclusive peças infantis e roupinhas novas para bebês recém-nascidos

mais pessoas em necessidades, além dos que já são
assistidos pelos programas
sociais da Prefeitura”,
disse a secretária de Assistência Social, Izamara
Amado de Moura.

Em nome do prefeito
Celso Pozzobom, a secretária agradeceu a doação
dos funcionários da Polícia
Civil e disse que gestos
como esse fazem a diferença no trabalho social. A

escrivã Aline informou que
mais roupas e agasalhos
também foram entregues
diretamente à Casa da
Sopa, que também atende
diversas famílias em situação de vulnerabilidade.

CONTRABANDO EM IVATÉ

A Polícia Militar apreendeu 200 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai por volta das 16h30
desta sexta-feira (17) na estrada Pé de Galinha, em Ivaté. A carga estava em um caminhão baú Ford Cargo
1317 branco. A carga e o veículo foram levados para a Receita Federa em Guaíra. Ninguém foi preso.

O acidente envolveu ainda uma carreta com placas de Perobal

Cães farejadores encontram
maconha escondida em
cozinha de caminhão

Em uma ação conjunta das polícias Federal (PF) e
Rodoviária Federal (PRF) no pátio de caminhões da
balsa em Guaíra que liga o Brasil ao Paraguai cães
farejadores encontraram 115 quilos de maconha
escondidos em uma ‘cozinha’ de um dos caminhões.
Segundo a PF, o compartimento estava trancado
e após ser aberto foi encontrado a maconha. No
local havia mais de 80 caminhões aguardando a
passagem, mas os animais foram direto na carreta
paraguaia. Ninguém foi preso.
A ação faz parte da Operação Hórus. A droga
foi encaminhada para Delegacia de Polícia Federal.
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Youtuber lança livro com orientações
sobre segurança para crianças
Aos 14 anos, Weiky
Santos já é youtuber e
autor de um livro para
crianças. “Uma ideia de
segurança” trata de assuntos variados, mas, nas 120
páginas, divididas em 10
capítulos, a família ganha
destaque porque o autor é
filho do soldado Wanderley
Rodrigues dos Santos, da
Polícia Militar do Paraná. Seguindo os passos
do pai, ele tem interesse
na questão da segurança
para crianças e jovens. Na
obra, o adolescente orienta
os mais novos sobre abuso
sexual, perigos na internet,
bullying, drogas e o que fazer se der vontade de fugir
de casa.
No livro, o adolescente
conta que começou a participar de palestras e eventos
aos nove anos, quando
também resolveu produzir
conteúdo para o próprio
canal no YouTube e, mais
tarde, para outras redes
sociais.
O pai diz que o filho

acompanhou seus passos,
se interessando e querendo falar sobre temas que
envolvem segurança. “Foi
se desenvolvendo, fazendo
vídeos e, agora, o livro. É
um orgulho imenso saber
que ele se inspira em mim
e em outros policiais”, diz o
soldado Wanderley.
COLABORAÇÃO - Além
dos conhecimentos adquiridos nos cinco anos de
Youtuber e das orientações
do pai, Weiky contou com a
colaboração de profissionais da Segurança Pública,
como a delegada Iara Laurek Dechiche e o policial
civil Nelson Venânico, da
psicologia, da medicina, da
imprensa e da advocacia.
“Eu falei com alguns
profissionais, que concordaram com a ideia de me
ajudar. São profissionais da
área, que têm experiência”,
disse o adolescente. A ideia
de escrever o livro surgiu
há cerca de três anos e,
neste tempo, ele aproveitou
para aprender ainda mais e

Weiky Santos é youtuber e autor de um livro para crianças

definir o que abordaria.
FAMÍLIA - Nesse capítulo do livro, ele trata sobre
a importância de escutar
os pais e entendê-los, e
vice-versa. “Uma boa base

familiar é essencial, é tudo.
Falo sobre convivência familiar”, diz ele.
O assunto mais desafiador foi o bullying. “Precisei
estudar, pesquisar e enten-

Plantações de maconha aumentam
pelo Brasil e se espalham pela Amazônia
Brasília, (AE) - As
plantações de maconha
em território nacional
identificadas pela Polícia
Federal deixaram de ser
restritas ao chamado
Polígono da Maconha,
no sertão da Bahia e
Pernambuco. Relatório
de investigações obtido
pelo Estadão mostra
que, entre 2019 e 2020,
centenas de áreas de
cultivo da Cannabis sativa - nome científico da
planta - foram encontradas e destruídas em 30
municípios desses dois
Estados, mas também
afloraram no Maranhão
e no Pará, avançando
para a Amazônia Legal,
informa o jornal O Estado de S. Paulo.
Um conjunto de fatores, que inclui o encarecimento da importação
do produto e a migração
de facções criminosas
para o interior do País,
fez com que o número de
pés de maconha identifi-

cados e destruídos pela
Polícia Federal saltasse
de 968.027 em 2018 para
1.585.759 em 2019. De janeiro a 10 de julho deste
ano, a PF já havia localizado outras 303 áreas
e destruído 983.117 unidades da planta.
O relatório da PF
mostra que, nos últimos
10 anos, o País nunca
deixou de produzir maconha em seu próprio
território. A novidade,
agora, é o avanço sobre áreas adensadas
da Amazônia, onde o
rastreamento identificou
95 plantações - o equivalente a 18 campos de
futebol.
Desde o ano passado,
foram encontradas plantações em Garrafão do
Norte (município localizado na região do Alto
Rio Guamá), Nova Esperança do Piriá, Concórdia do Pará e outros
municípios paraenses.
Concórdia fica próxima

ao Rio Capim, na Baía do
Marajó, de onde a maconha é escoada de barco
para grandes centros do
País.
A última operação
deste tipo na Amazônia
havia ocorrido em 2015,
mas com inexpressiva
área de plantio encontrada. Segundo investigadores da PF ouvidos
pela reportagem, antes,
as plantações de maconha eram controladas
por famílias nativas dessas regiões, que eram
recrutadas pelo crime
organizado.
Agora, os agentes
identificaram células
das próprias facções
criminosas, como do
Primeiro Comando da
Capital (PCC), montadas
para tomar conta dos
plantios em cidades no
interior do Nordeste e na
Amazônia.
Polígono da Maconha
O Polígono da Maconha é composto por mais

de 10 municípios da Bahia e Pernambuco. Entre
os anos 1970 e 2000, a
região chegou a produzir maconha suficiente
para abastecer 40% do
mercado nacional.
Entre 2005 e 2010, a
fiscalização na região
foi intensificada com a
criação de uma superintendência local da PF, o
que provocou o êxodo
de famílias que controlavam o plantio para
outras regiões do Norte
e Nordeste.
Pará passa a ter ‘quadrado’ da planta
Pe s q u i s a d o r e s d a
Universidade Federal
do Pará (UFPA) já identificaram o alastramento
do plantio de maconha
em 10 municípios paraenses, principalmente
no nordeste do Estado,
região que os traficantes
passaram a chamar de
Quadrado da Maconha
(referência ao Polígono
da Maconha).

der bastante”, explica. Outro assunto é o abuso sexual infantil. O adolescente
relembra a importância de
os pais estarem sempre
atentos às mudanças no

comportamento dos filhos
e diz que, para escrever,
ele usou casos noticiados
nos mais diversos veículos
de comunicação. “Mostro
várias formas de a criança
denunciar este crime, para
que ela possa escolher. Se a
criança é mais tímida, por
exemplo, mostrei a forma
da carta, porque é mais
fácil”, firma Weiky
No livro, Weiky ainda
faz questão de destacar
que a decisão de fazer uso
(ou não) de drogas é cabe
a cada pessoa, assim como
a importância de escolher
bem as amizades. ORGULHO - Para a mãe, Grecilaine Cândido dos Santos,
o orgulho é recorrente. “Ele
se supera, era supertímido,
não gostava nem de apresentar trabalhos de escola
e, de repente, começou a
lançar o canal no YouTube,
para dar dicas de segurança para crianças. Com isso,
a timidez foi ficando de lado
e, hoje, até palestra ele
chega a dar”, conta.

STF recebe novas ações contra
descontos na mensalidade escolar
Brasília - As associações
que representam escolas
e faculdades particulares
entraram com novas ações
no Supremo Tribunal Federal
(STF) para suspenderem
leis estaduais que concederam descontos lineares nas
mensalidades. Nas ações, as
entidades pedem uma liminar
para proibir a concessão
de desconto compulsório.
Devido ao recesso de julho
na Corte ainda não há prazo
para decisão.
Em todo o país, os efeitos
econômicos da pandemia
provocaram demissões ou
redução de salários de diversos trabalhadores. Sem
recursos suficientes para
pagar as mensalidades, quem
foi afetado pediu desconto no
pagamento ou retirou seus
filhos das escolas. Os que
mantiveram a renda também
passaram a cobrar a redução
diante da proibição de aulas
presenciais.
As duas novas ações
foram protocoladas pelo
Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras e
a Associação Nacional das
Universidades Particulares
(Anup). As entidades alegam
que as normas de vários
estados retiram das escolas

privadas o poder de negociar com os pais ou alunos
individualmente os atrasos
no pagamento, beneficiando
quem não teve a renda afetada durante a pandemia.
Além disso, o setor alega
que o serviço educacional
continua sendo prestado de
forma remota, por meio de
aulas virtuais, autorizadas
pelo Conselho Nacional
de Educação. Segundo a
Anup a medida causa dificuldades financeiras aos
estabelecimentos, que correm o risco de encerrarem
suas atividades devido a
sua insustentabilidade econômica.
“Trata-se de solução legislativa que prejudica não
somente os proprietários
desses estabelecimentos,
mais os milhares de alunos
do ensino superior privado no
Brasil, além de profissionais
que serão desempregados
em decorrência dessas medidas”, diz em nota a Anup.
Pelos menos mais três
ações também contestam
no Supremo a imposição
de descontos nas mensalidades escolares durante
a pandemia. Nessas ações
também não há prazo para
decisão. (AG Brasil
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ICONSTRUÇÃO E VENDA

Mercado imobiliário movimenta a economia
de Umuarama em meio a pandemia
Umuarama – Desde a
primeira depressão econômica ocorrida no mês de
maio em Umuarama, com a
quarentena dos setores do
comércio, indústria e prestadores de serviço, devido
as medidas de prevenção
ao novo coronavírus, o
setor da construção civil
e transações imobiliárias
emplacou um novo ritmo de
crescimento.
Regiões de Umuarama
onde eram tomadas por
pastagens hoje estão pulverizadas de residências e
construções. Por exemplo,
os bairros Parque Estância
e Jardim Lopes, ambos
próximo a avenida Goiânia.
Conforme a Diretoria de
Planejamento Urbano da
Prefeitura, no mês de junho
foram aprovados 20.649,20
m² de obras – volume suficiente para manter o setor
de construção aquecido,
gerando empregos e movimentando o comércio de
materiais e insumos.
Segundo secretário
municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação,
Isamu Oshima, embora
houve um recuo no comparativo com maio, quando

Umuarama, como também,
casais que acabaram de
concretizar a união e estão começando a vida de
casados. “Existe um novo
fenômeno na cidade, construtoras de fora e de grande
porte estão chegando em
Umuarama e construindo
casas em série e de menor
porte e com isso, as pessoas
conseguem dar uma entrada menor”, explicou.

Conforme a Diretoria de Planejamento Urbano da Prefeitura no mês de junho foram aprovados 20.649,20 m² de obras

foram aprovados 25.028,93
m² de projetos, a avaliação
é positiva. “o volume de
obras continua elevado,
um pouco acima da média
mensal deste ano, que é de
19,5 mil m². O setor manteve o ritmo de crescimento”,
disse.
Na avaliação do empresário e corretor de

O construtor Cleverson Zanquetti ressaltou que a após
os 30 dias do anúncio da doença em Umuarama, o setor da
construção civil emplacou desenvolvimento

imoveis, Aldemir Cesar,
o mundo passa por um
problema no setor da saúde pública, mas o Brasil
vem apresentando pontos a serem destacados
que estão alavancando a
construção e a venda de
imóveis urbanos e rurais.
“Em primeiro lugar, no
mês passado a Bolsa de
Valores passou dos 100 mil
pontos com o Ibovespa. Segundo, tivemos no mês de
maio o maior crescimento
de vendas no varejo, embora todo este crescimento
não tenha recuperado as
perdas dos meses anteriores”, disse.
O corretor ainda ressaltou as medidas implantadas
para minimizar os impactos
do novo coronavírus na
economia nacional, como
a queda da taxa Selic para
2,25% e que elevou a oferta
de crédito imobiliário. “Tivemos uma parada quando
foi anunciada a chegada do

vírus no Brasil, mas com as
taxas de juros atraentes o
mercado vem oferecendo
um quadro animador e de
elevação”, explicou Cesar.
CONSTRUÇÃO E VENDA
O construtor Cleverson
Zanquetti atua no setor
desde 2012 e segundo ele,
após os 30 dias do anúncio
da doença em Umuarama,
o setor da construção civil
emplacou desenvolvimento.
“Algumas lojas de materiais
de construção na cidade
bateram recorde de venda,
para o mesmo período em
relação aos últimos dez
anos. E a melhora não
foi só para construção, o
setor de reformas, móveis,
prestação de serviço e outros foram alavancados”,
explicou.
Ainda segundo Zanquetti, o público que vem adquirindo as suas casas quer um

Setor imobiliário aponta melhora nas
vendas e fala em retomada em ‘V’
A recuperação em “V”
(cai rápido, sobe rápido), tão
sonhada por diversos setores
em meio à crise do coronavírus, pode estar a caminho de
se tornar realidade no mercado imobiliário de São Paulo, o mais pujante do País.
Os negócios apurados até
aqui evidenciam quedas nas
vendas de abril e maio, mas
que foram abrandadas ao
longo de junho, despertando
otimismo entre empresários
e analistas.
“A sensação é que ocorreu mais um adiamento do
que uma desistência das
compras”, relata o presidente do Sindicato da Habitação
(Secovi-SP), Basílio Jafet.
“Após a reabertura do estandes, o movimento começou
a subir”, emenda. O Secovi-SP contabilizou vendas
de 1.923 imóveis novos em
abril e 2.405 em maio, o que
configura quedas de 27,7% e
26,7%, respectivamente, em
relação aos mesmos meses
do ano passado. O tamanho
da queda foi considerado
brando em comparação com
outros setores, diz Jafet.
Os dados de junho ainda estão sendo computados, mas uma sondagem
preliminar feita junto aos
associados indica que as
vendas já chegaram a 85% do
esperado para o mês. “É um
resultado espetacular para
este momento em que ainda
há receio de sair de casa e o
atendimento tem restrições
de horário e fluxo”, avalia
Jafet.
Atrativo na crise
Há algumas hipóteses
que explicam a melhoria dos
negócios . A principal delas

é que taxa de juro média do
financiamento imobiliário
no Brasil está no menor patamar da história, de acordo
com dados do Banco Central.
Em maio, ela chegou a 7,16%
ao ano. Já no começo de
2019, estava em 8,31%, e no
começo de 2017, 10,90%. O
setor estima que a redução
de cada ponto porcentual
nos juros represente um
desconto de 8% na parcela
do financiamento, o que significa que ela passa a caber
no bolso de cada vez mais
consumidores.
Levantamento realizado
pelo banco Credit Suisse neste mês aponta outros fatores
que reforçam o otimismo
com o mercado. Um deles é
que as vendas de imóveis residenciais ficaram em torno
de 60% do seu nível histórico
na última crise, entre os anos
de 2015 e 2017. Isso gerou
uma demanda reprimida, o
que ajuda a explicar o bom
movimento nos estandes.
Outro fator é que os imóveis estão relativamente
baratos, uma vez que a alta
de preço não acompanhou a
inflação. Pelos cálculos do
banco, isso resultou numa
desvalorização média de
25% nos últimos cinco anos
das moradias nas capitais.
Além disso, o aluguel
de imóveis voltou a ser um
investimento atrativo. O
rendimento gira em torno de
5% ao ano, nada mal frente
a uma taxa básica de juros
(Selic) de 2,25% ao ano.
Há também uma questão
comportamental, aponta o
copresidente da MRV, Eduardo Fischer. “O imóvel passou
a ganhar mais importância
na vida das pessoas, porque

Os dados de junho ainda estão sendo computados, mas
uma sondagem preliminar feita junto aos associados indica
que as vendas já chegaram a 85% do esperado para o mês

elas passam mais tempo
em casa e querem ter um
lugar agradável para ficar”,

comenta. As informações
são do jornal (O Estado de
S. Paulo).

imóveis recém construídos
ou ainda na planta, são
pessoas que residiam na
região e estão vindo para

APROVAÇÕES DO ANO
No acumulado do ano,
a Diretoria de Planejamento Urbano já aprovou
117.365,62 m² de projetos
para obras residenciais e
comerciais – são construções, reformas e ampliações de imóveis dos mais
variados tipos. Em 2019
forma mais de 250 mil m² de
obras aprovadas e a meta
é repetir esse volume até
o final de 2020, apesar dos
efeitos nocivos do coronavírus, disse o prefeito Celso
Pozzobom.

Aldemir Cesar ressaltou o crescimento das vendas de
imóveis com a redução da taxa Selic
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condiçÕES especiaIS
de lançamento!

benefícios top life

apartamentos studio a partir de

R$

moradia on-demand

126.000,oo

210

à vista

apartamentos
studio

OU ENTRADA a partir de

R$

+
+

ÁREA DE LAZER
COM MAIS DE

10.265,oo

1.700 m 2

BAIXÍSSIMO CUSTO DE

CONDOMÍNIO

R$

998,00 mensais

área privativa de

27,80 à 41,85m2

balões anuais
* CONDIÇÃO VÁLIDA PARA UNIDADE 705

localização
incomparável!

aptos. de 1 dorm. | studios e salas comerciais
Os apartamentos Studio possuem espaços inteligentes, são compactos, práticos, funcionais e no tamanho
exato das suas necessidades. Menos espaço para limpeza, mais espaços para serem compartilhados.
Um investimento que gera rentabilidade e segurança financeira. Esse é o seu momento!

lavanderia

vendas e informações:
44 3621-4500

44 99172-6911

espaço coworking

Av. Brasil, 4281 - Umuarama/PR
www.morenaimoveis.com.br
morenamkt@morenaimoveis.com.br
Construtora Morena
@morenaconstrutora

car wash

CRECI 1765-J

espaço pet care

Engenheiro responsável: Moacir Zafanelli Silva - CREA PR 122.281/D. Imagens meramente ilustrativas. Móveis, eletrônicos e objetos decorativos não fazem parte do contrato de compra e venda do imóvel. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo. As demais informações constantes neste anúncio podem ser alteradas de acordo com o
andamento do projeto executivo ou ajustes técnicos legais pertinentes. Croqui sem escala. O empreendimento encontra-se matriculado sob os nºs 34460, 34461 e 34462 do Registro de Imóveis do 2º Ofício de Umuarama.
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Festival de cinema online

O Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro
está de volta e com novidades! Realizado pela Associação
Franco Cultural, o Curta Cinema 2020 ganha versão virtual
em sua 30ª edição e acontecerá em novembro, com transmissão online e exclusiva pela plataforma Festhome TV.
Desta vez, será possível ver de onde quiser e da tela que
preferir todas as produções em destaque no evento. Para
quem quiser participar, as inscrições já estão abertas e
vão até 7 de agosto.

Novo programa

Se tudo der certo e a pandemia deixar, o SBT deverá
estrear em outubro o reality de futebol “Uma Vida, Um
Sonho” e quem está cotada para apresentar a atração é
a atriz Aline Riscado.

A volta de um
grande sucesso

No dia 04 de agosto, a Globo volta a mostrar o seriado
“Tapas & Beijos”, estrelado por Fernanda Torres, Andréa
Beltrão, Fábio Assunção e Vladimir Brichta. Quem comemorou muito a novidade foi a atriz Fernanda Torres. Ela
disse que “‘Tapas & Beijos’ é um fenômeno interessante,
agradou pessoas de diferentes idades e classes sociais.
Muitas mulheres se identificavam com Fátima e Sueli por
serem independentes, trabalhadoras, enquanto tentavam
se realizar amorosamente”.

A partir de hoje o “Bora Brasil” passa a contar com
uma nova apresentadora. Thaís Dias, que até então
atuava como âncora e diretora de Jornalismo da Band
no Rio de Janeiro, foi convidada para comandar o
jornalístico ao lado de Joel Datena no lugar de Laura
Ferreira, que está de mudança com a família para
Portugal. Segundo Joel, a chegada da nova colega de
trabalho vem para somar. “A Thaís é uma profissional
de destaque. Ela participa do ‘Bora Brasil’ desde o início, fazendo entradas ao vivo direto do Rio de Janeiro,
e é uma pessoa que traz seu talento para reforçar um
time que gosta do que faz”, enfatiza o apresentador.
Embora nunca tenha morado em São Paulo, a jornalista
tem se sentido muito acolhida. “Estou vindo cheia de
expectativas. Tenho parentes que vivem aqui e muitas
pessoas que trabalharam comigo, então já existe uma
sensação afetiva. Estou na Band há 14 anos fazendo
rádio e TV”, explica Thaís. A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas.

Aproveitando

Larissa Manoela está retocando o bronzeado aproveitando o sol no quintal
de sua casa, já que está em
isolamento social. Assim
que a pandemia passar, a
bonitinha entra em estúdio
para gravar uma novela na
Globo.

Guerreira

Vera Gimenez, mãe de
Luciana Gimenez e Marco
Antônio Gimenez, continua
o tratamento contra um
câncer, diagnosticado em
2010. Atualmente, a atriz
tem se submetido a sessões
de radioterapia e reforçou
os cuidados para manter a
imunidade. Ela mora no Rio
de Janeiro. Força, menina!

Auxílio necessário

Fofoqueiros do bem contam que a Rainha Elizabeth
decidiu manter empregados
alguns funcionários que trabalhavam com os duques de
Sussex, o Príncipe Harry e
Meghan Markle, que abdicaram que suas funções reais
e estão morando atualmente
nos Estados Unidos.

Casa grande

É assim que classificam
a mansão onde Ísis Valverde
mora no Rio de Janeiro. O
luxuoso e confortável imóvel
fica num badalado condomínio no Rio de Janeiro.

Mitsuko se surpreende com Anderson. Lica convida
Felipe para sair. Keyla decide dar o telefone de Deco
para Roney. Tato pensa em Keyla. Das Dores tenta
ajudar Tato a voltar a cozinhar. Lica fica animada
com a notícia de que Bóris irá à sua casa. Tato treina
com Felipe. Keyla, Benê, Lica, Tina e Ellen discutem
os assuntos que irão abordar no canal de internet.
Mitsuko sugere a Nena que se unam para separar
Anderson e Tina. Deco chega à lanchonete de Roney.

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo

1) Carlos Vereza interpretou o Padre Benício
na novela “Velho Chico”. O ator também
interpretou outro religioso, o Padre Luís em
qual dessas novelas?
a) “Babilônia”
b) “I Love Paraisópolis”
c) “Chiquititas”
d) “Além do Tempo”
2) Quem interpretou Seu Nacib, na primeira versão
da novela “Gabriela”, que foi exibida pela Globo na
década de 1970?
a) Marco Nanini
b) Fúlvio Stefanini
c) Armando Bógus
d) José Wilker

Nova apresentadora

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45,
na Globo

3) Em qual dessas novelas, a atriz Joana Fomm interpretou a beata Perpétua?
a) “Porto dos Milagres”
b) “Dacing’Days”
c) “Mulheres Apaixonadas”
d) “Tieta”
4) Qual dessas atrizes fez par romântico com Duda
Nagle, o Radar, na novela “América”?
a) Juliana Paes
b) Fernanda Paes Leme
c) Cacau Melo
d) Gabriela Duarte
5) No filme “2 Filhos de Francisco”, qual dessas atrizes
viveu a mãe da dupla Zezé Di Camargo & Luciano?
a) Débora Duarte
b) Cláudia Rodrigues
c) Yoná Magalhães
d) Dira Paes
(Respostas: 1-d / 2-c / 3-d / 4-c / 5-d)

Cecília decide vender a joia que ganhou de sua mãe
para ajudar Libério. Tibiriçá elogia os feitos de Piatã
como pajé. Hassan tenta obrigar Elvira a contar onde
Thomas esconde seus tesouros. Bonifácio teme que
a Constituição seja aprovada. Domitila encomenda a
cópia de suas joias. Diara ofende Greta, e Wolfgang
desconfia. Licurgo encontra a escritura da taberna. Pedro obriga Peter e Bonifácio a fazerem as pazes. Cecília
desabafa com Amália. Joaquim tenta fazer Quinzinho
falar. O Barão de Marescal e outros aliados exigem
que Leopoldina se posicione contra a Constituição.

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo

Germano pede a Jonatas o endereço da família
de Eliza. Carolina pensa em novas formas de afastar
Eliza do concurso. Eliza se decepciona com Jonatas
quando o rapaz lhe pede o endereço de sua família,
ignorando seu passado com o padrasto. Dino finge
que perdoou Eliza e sugere a Gilda que toda a família viaje para o Rio de Janeiro para torcer pela
menina. Dino combina com Peçanha uma forma de
colocar Eliza na cadeia e roubar o dinheiro do concurso. Max avisa que a próxima prova do concurso
será um ensaio nu, e Eliza se recusa a fazer as fotos.

CHIQUITITAS - 20h30, no SBT

Pata leva comida para o irmão e os amigos. Eles
combinam um código para saberem quando a garota
estiver por perto. Pata conta aos amigos que Sofia
não conseguiu deixá-los morar no orfanato. Ernestina conta a Chico que o orfanato tem ratazanas
inteligentes. A zeladora conta o que aconteceu. O
cozinheiro acredita que o desaparecimento das
comidas esteja relacionado às meninas. Ernestina
promete descobrir a verdade. Maria Cecilia desce
ao Café Boutique e Clarita decide colocar o plano de
fingir ser namorada de Tobias em prática. A garota
pede para falar com a supervisora e diz se há algum
problema em namorar um funcionário.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo

Griselda e Renê acertam a venda do Brasileiríssimo. Griselda desabafa com Celeste sobre a conversa que teve com Renê. Quinzé e Teodora dormem
juntos. Chiara convida Letícia para jantar. Quinzé
promete ficar com Teodora se ela revelar onde
conseguiu seu dinheiro. Zuleika finge ser amiga de
Edvaldo. Wallace cumprimenta Dagmar no Tupinambar. Tereza Cristina busca Renê Junior na casa
de Leonardo. Griselda troca olhares com Guaracy.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no
SBT

Fiorina reclama com Pedro sobre o ocorrido. A
italiana encontra a santa que havia dado para Helena na igreja. Rebeca, Manuela e Isabela vão às
compras. André e Omar saem para passear. Helena
revela para Fiorina que foi Nina que levou a santa
para a igreja. Fiorina e Nina discutem. No ensaio da
banda, os C1R convidam Safira e Rebeca para cantarem uma canção com eles. Omar tenta roubar doces,
mas foge e André, que era contra, acaba sendo pego.

O momento favorece o trabalho em
equipe. Mas fique longe de pessoas
negativas e fofoqueiras. Aja com muita
prudência diante de qualquer assunto.
Evite pessoas pessimistas.

Uma onda de sorte e otimismo está
entrando em sua vida. Esforce-se para
fazer um trabalho bem feito e, assim,
terá benefícios. Faça planos realistas
e detalhados. Fortes emoções à vista!

As boas influências estarão soprando
sobre a sua vida financeira hoje. Sua
comunicação com as pessoas vai fluir
melhor, mas, antes de emitir sua opinião, procure analisar toda a situação.

O dinheiro que espera e precisa vai
surgir em breve e virá como recompensa de seu trabalho duro e honesto.
Filtre bem as informações que receber
e rejeite todas as fofocas que virão.

Hoje, as suas ideias podem não fazer
muito sucesso nem serem ouvidas
com atenção. Espere um momento mais adequado. Conserve uma
postura mais positiva. Evite sempre
o estresse.

Acordos favoráveis poderão aumentar
a sua renda mensal. Preste atenção:
além de dinheiro, o trabalho poderá
lhe dar muitos benefícios psicológicos.
Basta colocar o coração em tudo.

Você terá uma boa chance de iniciar
uma nova atividade que o permitirá
usar toda a sua criatividade e, ainda,
fazer amigos. Tente resolver todos
os seus problemas pessoais agora.

Período de ótimas chances de sucesso na vida profissional. Não permita
que a vaidade tome a frente de suas
atitudes. Persevere em tudo. Terá a fé
e inspiração necessárias. Aproveite!

Não fique cobrando e nem fazendo
exigências às pessoas ao seu redor.
No trânsito o cuidado deve ser redobrado, até para se evitar brigas e assaltos. Em casa, pratique a tolerância.

Cuidado para não priorizar demais
o trabalho e abandonar o coração.
Seus familiares sentem falta de uma
convivência mais íntima. Tente estreitar os laços com os entes queridos.
Seja feliz!

Alegrias na vida pessoal e no amor
esperam por você hoje. No trabalho e
nas finanças seja impecavelmente ético e honesto. O dia promete retornos
lucrativos. Bom para o amor.

Terá boas oportunidades de usar o seu
charme para fazer contatos interessantes. Poderá haver um desencontro
de informações, não deixe que isso o
perturbe. Procure ser feliz sempre!

Cidade
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IMEDO DE DENTISTA

Livro de ex-aluna de Odontologia da
Unipar é indicado para o ‘Prêmio Jabuti’
Umuarama - É a segunda
vez que um nome ligado à
Universidade Paranaense
chega ao Jabuti, prêmio
literário mais importante
do Brasil, concedido pela
Câmara Brasileira do Livro. Depois do professor
Adalberto Ramón Valderrama Gerbasi, que trouxe a
estatueta para Umuarama
em 2018 com o livro “As
maravilhosas utilidades da
geometria da pré-história
à era espacial”, agora é a
vez da ex-aluna do curso
de Odontologia comemorar
o feito.
Bianca Fiorentin Moura,
diplomada pela Unipar na
turma de 2002, lançou em
setembro do ano passado
seu audiolivro ‘Viagem ao
consultório do dentista’,
pela editora Inverso, de
Curitiba. A obra, que já está
indo para a segunda edição,
foi indicada ao Jabuti na
categoria infantil.
Especialista e mestre
em Odontopediatria e professora na Universidade
Comunitária de Chapecó/
SC, Bianca diz que quando
soube da indicação ficou
surpresa. “De início nem
acreditei”, exclama, rindo.

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv. na Av. Flórida
nº4505. Lote nº07, da quadra
nº39, zona I. Área const. de 189,50m², e
área total de 490m². Corretor Otávio
SEMI MOBILIADA - Resid.
em alv c/ área const. de
aprox. 225 m², 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, coz., área de
serviços, dispensa, garagem. Rua Lions
5896, Jd. Lisboa. Corretor Caetano.

Residência
vendas

R$ 850.000,00

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

Residência
vendas

R$ 680.000,00

Resid. em alv. ,Rua Irmã Thais
nº 4381 (Atrás da Catedral).
Terreno com área total de 525 m² (15x35m),
sendo 220m² de área construída. Suíte, 03
quartos (sendo 01 c/ closet e mobiliado), bwc
social, jardim de inverno, sala com domos,
coz. americana planejada c/ churrasqueira
(aberta). Fundos: lav. c/ área de estendal,
cozinha planejada e mobiliada, edícula
planejada, bwc, disp., canil, duas piscinas
(sendo uma com hidromassagem), portão
eletrônico e cerca elétrica.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

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

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Do colégio à universidade

A odontopediatra Bianca Fiorentin Moura exibe seu livro: segundo ela, a indicação ao Prêmio
Jabuti foi uma conquista para a Odontologia

Agora não se contém de
tanta alegria: “Receber a
indicação ao Prêmio Jabuti,
seis meses após o lançamento do livro, foi muito além
da realização de um sonho:
foi uma conquista para a
Odontologia, que alcançou
um espaço dentro das casas
das famílias através da literatura infantil”.
Desde o lançamento sua
obra causou sensação nos

meios literário e acadêmico,
resultado que a cirurgiãdentista entende como reconhecimento da sua dedicação para produzi-la com
conteúdo sério e lúdico, ao
mesmo tempo, e focado no
objetivo de colaborar para
tirar o medo que a criança
tem de ir ao dentista e aceitar, com mais tranquilidade,
o tratamento dentário.
Para este diálogo com os

Residência
vendas

R$ 240.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

R$ 180.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

Residência
vendas

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

Residência
vendas

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

Residência
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. Corretor Otávio.

Residência
vendas

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.
Corretor Sandro.

R$ 700.000,00

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

sobrados:
vendas

R$ 420.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

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

R$ 175.000,00

R$ 1.300.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

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

Burle Marx - apto.
1003, 01 suíte, 02
quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona
III. Corretor: Caetano.
Liberty - Apt 403,
contendo 01 suíte, 01
quarto, sala, cozinha planejada, bwc,
porcelanato na cozinha e madeira
nos quartos, 01 vaga de garagem.
Corretor: Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

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

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 1.300.000,00

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.

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

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

Terrenos:
vendas

R$ 400.000,00 -

Terreno - no Parque Res.
Interlagos, com área total
aprox. de 508.25m² (20,33 x 25m²),
Lote 01, quadra 11, terreno de esquina,
em frente ao Cond. Europark. Corretor
Caetano.

Terrenos:
vendas

R$ 280.000,00

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

Residência:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria, lote nº

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

pequenos, Bianca criou dois
personagens: os irmãos Bruno e Pedro, que durante um
sonho são levados por uma
amável fada ao consultório
do dentista, que apresenta
todos os instrumentos que
são usados pelo profissional. Por ter áudio, além dos
desenhos, as crianças podem
ouvir os sons dos instrumentos, considerados desencadeadores da ansiedade.

Residência:
R$ 1.100,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria

localizada na Rua Curitiba
N°4609 com 245m² de terreno e 125m² de
construção. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, bwc social, área de serviço
com churrasqueira.

Residência:
LOCaÇÕes Rua

R$ 650,00

sobrados:
LOCaÇÕes Piso

R$ 1200,00

Florianópolis, 4639,
Zona V – Contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem.

sup.: 03 suítes. Piso
térreo: sala, coz., copa,
bwc e área de serviços, Rua Manoel
Lopes dos Santos, Jd. Itália. Corretor
Caetano. + Seguro

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

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

O livro de Bianca é resultado de suas pesquisas de mestrado. Ela conta que sempre gostou
de ler e escrever. “Gostava de literatura infantil
e no colégio também gostava quando a professora pedia para fazer redação... O despertar
para a produção desse livro foi a necessidade de
unir o útil ao agradável: queria muito escrever
um livro de literatura infantil e, no mestrado,
percebi um bom motivo para isso”.
E se tem boas lembranças do tempo da graduação, na Unipar, a resposta é enfática: “Com
certeza! Meu maior incentivador para seguir
nessa especialidade foi o professor da disciplina
de Odontopediatria, Júlio César Sandrine. Sua
aula sobre psicologia infantil era justamente a
minha favorita”.
“Tudo para que a criança
consiga se familiarizar de
maneira positiva com esse
universo da Odontologia”,
diz, informando que uma
contadora de história foi
contratada para gravar o
CD que acompanha o livro
impresso. Este cuidado com
a padronização do texto
falado, segundo ela, é para
evitar erros de entonação
que o pai ou a mãe, na hora

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

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

apartamentos:
R$ 850,00
LOCaÇÕes Apartamento na

Rua
Santa Catarina, 3585
- Ed. Villagio di Roma, Apto 701,
sendo: 01 Suíte, 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, bwc
social, área de serviços e 01 vaga na
garagem. Condomínio com salão de
festa, piscina, playground e quadra de
esportes. + Cond.

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 650,00

Ouro Verde 1 – Apto
nº 31, Bloco B3, contendo
02 quartos, sala, coz., área de serviços
e 01 vaga de garagem. Rua Marialva, nº
5860. Corretor Otávio. + Cond. + Seguro
R$ 24.000,00

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 1.200,00

Solar das Palmeiras
II - Apto 802, área total de
126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m²,
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área
de serviços, sendo todos os quartos, sala
e corredor em piso laminado, e BWC, coz.
e área de serviços em piso cerâmico; 02
vagas de garagem

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

R$ 1.150,00

Dutra Apto. 02.
Localizado na Rua Goias,
3849– Contendo: 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, copa, bwc, área de serviço
e garagem.

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes Localizado na rua

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

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes -

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

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

Comercial localizada
na Av. Maringá, 5404,
esq. com R. José Honório Ramos Zona II, com aproximadamente 490,00
de terreno e 350,00 m² de construção.
*Estacionamento com 5 vagas para
carro, e 3 vagas para moto.
Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.
Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

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

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

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Terreno Com. – Á. t. aprox.

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

Comercial:
R$
LOCaÇÕes

24.000,00 - Localizado
na Av. Paraná, próximo
á Panificadora Real e Mercado Cidade
Canção, Terreno com aprox. 750m²
(15x50) e área construída de aprox.
900m². Corretor Caetano. + Seguro

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 13.000,00

comercial – Imóvel
de esquina, próx. do
Cemil, área const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar. Várias salas
de atendimento sendo algumas com bwc,
garagem e demais dep. Corretor Caetano.
R$ 3.000,00

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 450,00

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.

de ler a história, sem querer,
poderia cometer e, desta
forma, aumentar ainda mais
a ansiedade da criança.
A cerimônia de revelação
dos vencedores e da entrega
do Prêmio Jabuti deste ano
[62ª edição] está agendada
para o mês de setembro. O
livro de Bianca pode ser adquirido pelo site da editora
Inverso [editorainverso.
com.br].

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

R$ 8.000,00

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

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

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

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

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

Comercial:
R$ 1.700,00
LOCaÇÕes Sala Comercial – Gazebo,

localizado na Rua Dese
mbargador Munhoz de Melo, próximo
ao cartório e Ed. Caravelas. Contendo
um bwc e uma pia. Corretor Caetano. +
IPTU + Seguro

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

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

R$ 7.000,00

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

Comercial:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Terreno Com., com área de

aprox. 500m². Rodovia PR323, Frente a Havan. corretor Caetano. +
Seguro
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CHEVROL
CHEVROLET
ET
ASTRA
ADVANTAGE
09/09
Flex, completo, branco,
motor 140 CV. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

ASTRA HATCH
ADVANTAGE

SPIN LTZ 1.8
14/14

UNO MILLE
ECONOMIC 1.0

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

2008/2008, prata. R$
14.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

07/07, completo, prata.
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

PALIO WEEKEND
ADVENTURE

OMEGA CD
2007/2008

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

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

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

STRADA HARD
WORKING 1.4
13/13, branca, completo.
R$ 26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO MILLE 1.0
2000, cinza, 4 portas, vidro e
trava elétrica . R$ 9.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FORD
FORD
ECOSPORT
FREESTYLE 1.6
Branca, completa,2013/2014.
R$ 45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FIESTA HATCH
2003/2004
Prata. R$ 15.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

FOCUS HATCH
S.E 1.6

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

LEILÃO DE VEÍCULOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

COROLLA XEI
10/10
Preto, completo. R$
45.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

COROLLA XEI
2019
Branco, completo, 40.000 km.
R$ 89.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

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

PEUGEOT 1.4
206
Preto,2008/2008, flex,
teto solar, completo, R$
14.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SW4 13/13

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

320 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS

22/07
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NESTA TERÇA DAS 9H00 ÀS 17H30

Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111
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Branco, 7 lugares. R$
120.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
AMAROK
15/15
Cab simples, branca, 4x4,
70.000km, diesel. R$
72.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

AMAROK
HIGHLINE 13/13
Automatica, cinza, 4x4,
multi midia. R$ 85.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

COBALT 1.4 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO

R$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LT

14/14

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO,

R$ 48.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO 16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO 17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

EQUINOX LT

18/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$109.900,00

ONIX 1.4 LTZ

16/16

PRETO

COMPLETO

R$ 43.900,00

SPIN 1.8 ACT AT

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 56.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 74.900,00

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

GOL 1.6
99/2000
Verde, 4 portas, completo.
R$ 14.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.

GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

PARATI 1.6
2006/2006
Completa, preta. R$
18.000.00.Interessados
tratar pelo telefones: (44) 9
9977-2696 / 9 9901-1509.

PARATI 1.6
2009/2010

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!

Direção hidraulica, branca,
4 portas. R$ 21.000.00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 9 9977-2696
/ 9 9901-1509.

MOTOS
MOTOS
BIZ +125 2010
Vermelha. R$ 6.300,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CASAS
CASAS
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
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
Excelente residência
localizada no condomínio
fechado Paysage Essenza,
próximo ao Palladium

Shopping de Umuarama/
PR. Contendo ótimo
padrão de acabamento,
possuindo 148m² de área
construída, sendo 3 suítes,
sala com pé direito duplo,
cozinha, lavado, área de
serviço e garagem para
2 carros, o condomínio
é composto por piscina,
quadras poliesportivas,
brinquedoteca, academia de
ginástica, churrasqueiras,
salão de festas, portaria
24 horas, e muito espaço
ao ar livre! Valor R$
680.000,00. 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 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
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
155m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala com
pé direito duplo, lavabo,
copa, área de serviço,
churrasqueira, garagem
coberta para 02 carros,
moveis planejados e
Aquecedor solar em todos
os pontos d’água. Valor R$
710.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
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

APARTAME
APARTAMENTOS
NTOS
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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Apartamento à venda
localizada Rua Arapongas,
n° 4.411, Zona I, Umuarama/
PR. Contendo 51.80m² de
área privativa, sendo 2
quartos, banheiro social,
sala, cozinha e 1 vaga de
garagem. Valor 169.000,00.
Gostaria de visitar o imóvel?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210
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PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada
e eletricidade própria, pastagem reformada em março
deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
Paysage Essenza
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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

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

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte,
02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou
digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
16 e 17 de Fevereiro de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO - R.
PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.
br

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

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

SOBRADOS

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

APARTAMENTOS

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

RESIDÊNCIAS

B5

RESIDÊNCIAS

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

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

KITNET

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19 e 20 de Julho de 2020

IMERCADO

Com mais de 6 mil unidades em 10 dias, Nova
Fiat Strada mostra robustez também nas vendas
O número expressivo
sinaliza uma largada
muito acelerada na comercialização do modelo, que é líder absoluto
no mercado brasileiro
há 20 anos. “A meta é
aumentar em 20% a comercialização mensal
do veículo, mas a procura superou nossas
expectativas”, afirma
Herlander Zola, diretor
do Brand Fiat e Operações Comerciais Brasil.
“Esse resultado mostra
um ritmo quatro vezes
maior que a venda média
da picape. Isso significa
um desempenho comercial igual ao mês inteiro
de janeiro antes da pandemia”, completa.
Outro dado importante aponta a procura em
40% dos clientes pela
versão topo de gama
Volcano, que representa o território “Play”,
aspiracional e mais
voltado ao lazer, uma
das grandes novidades
na evolução pela qual
passou a líder entre as
picapes compactas em
sua segunda geração:
novo design, mais tecnológica e segura.
Já consagrada em
seus 22 anos de história
U

N

no território “Work”,
como uma ferramenta
de trabalho robusta e
confiável, pronta para
encarar qualquer desafio, a Nova Fiat Strada
passa a oferecer com as
versões cabine dupla,
de quatro portas e cinco
lugares, uma picape ainda mais versátil para a
família e o lazer.

Estratégia
comercial
de impacto
A estratégia comercial da marca surpreendeu o mercado. A versão de entrada da nova
gama (Endurance Cabine Plus) chegou com o
mesmo preço praticado
até aqui na Hard Working, que permanece em
produção equipada com
ar-condicionado, direção
hidráulica, computador
de bordo, volante com
regulagem de altura, iluminação do vão de carga
e porta-escada. Detalhe:
pelos mesmos R$ 63.590,
a nova geração da picape
acrescenta controle de
estabilidade, E-Locker –
controle de tração avançado (TC+), Hill Holder,
DRL, rodas de aço de
15 polegadas e grade
I
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VERSÕES
A gama da Nova Strada é composta ainda pelas versões Endurance Cabine Dupla, Freedom
(Cabine Plus e Dupla) e Volcano (Cabine Dupla),
que avança para uma extensa oferta de equipamentos de série ao contemplar, entre outros,
central multimídia UConnect 7” com projeção
wireless (Apple Carplay e Android Auto), faróis
de LED, sensor de estacionamento com câmera
de ré, barras de teto longitudinais, bancos com
acabamento em couro e airbags laterais.

Outro dado importante aponta a procura em 40% dos clientes pela versão topo de gama Volcano

de proteção do vidro
traseiro. E ainda teve
aumentada sua capacidade volumétrica e de
carga da caçamba. Para
I
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NOTÍCIAS DA
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manter a atratividade da
versão Hard Working, a
Fiat reposicionou seu
preço para baixo, a R$
61.590.
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UNIPAR

COMPARTILHANDO CONHECIMENTO

Webinar da Unipar discute estratégias
econômicas para o pós-crise
Evento gratuito realizado pela coordenação de pós-graduação lato sensu motivou
interação de professores e profissionais da área das ciências empresariais
Em um momento em que a
tecnologia se tornou imprescindível,
enquanto veículo de comunicação e
incorporação de novos modelos de
negócio, a Universidade Paranaense
– Unipar também aproveita desse
mecanismo para difundir conhecimento,
gratuitamente.
Foi o que fez no 1º Webinar da
Unipar, direcionado a empresários de
todo o país. Com o tema ‘Estratégias
empresariais para a retomada no póscrise’, o evento reuniu, virtualmente,
palestrantes com formação e experiência
na área organizacional, finanças,
marketing e contabilidade.
A programação incluiu seis temas
emergentes, para refletir sobre o que
é possível fazer para manter a saúde
da empresa. Um deles, ‘Gente, fator
crítico de resultados em todos os tipos e

O ciclo de palestras foi
ao vivo, mas os vídeos
continuam disponíveis no
canal da Unipar no YouTube,
para quem quiser conferir

tamanhos de empresas’, foi ministrado
pela psicóloga Sônia Rossi, gerente de
desenvolvimento humano na Gazin.
Ela abriu o Webinar enfatizando que
gente sempre foi fator crítico de sucesso
e que é preciso olhar para a qualidade
da equipe. Para ela, a covid-19 só
acelerou processos: “O empresário
terá que olhar para a sua empresa e
questionar como tem feito a gestão de
pessoas e o quanto se preocupa em
levar a empresa para o futuro”.

Finanças e negócios
‘Economia e mercado: o Brasil e o
mundo pós-pandemia’ foi o tema
ministrado pelo professor Claudemir
de Souza; o professor Gelson Uecker
falou sobre ‘Ações mercadológicas
para tempos de pandemia e retomada
econômica’ e a advogada Daniele
Haurani, sobre ‘Relações de trabalho
em tempos de pandemia e crise
econômica’; ‘Economia 10, desperdício
0: como gerenciar gastos da empresa’
foi o tema abordado pelo bacharel em
Ciências Contábeis André Comunelo;
e ‘Gestão financeira para pequenas
empresas’, pelo professor José Luiz
Borsatto Júnior

Professor Gelson, em Cascavel...
... e o
professor
José Luiz, em
Umuarama:
conexão
assertiva e
valorosa para
empresários
que precisam
de apoio
na área de
gestão

