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Apesar dos motoristas sem noção,
Umuarama tem queda nos acidentes

O número de acidentes no trânsito de Umuarama caiu significativamente em 2020, se comparado com o mesmo período do ano passado. O mesmo ocorrendo com as mortes no trânsito que, em 2019 já eram 12 óbitos de janeiro a setembro. Em 2020, morreram sete pessoas até agora. Os números reforçam
a Semana Nacional do Trânsito e tentam alertar ainda mais, principalmente os motoristas que são apressados e infratores em Umuarama. Página A6
PRÊMIOS

Veja resultado
do Milão na Mão
da Ilustrada FM
Página B5

CAMPO SECO

Estiagem longa
prejudica os plantios
das culturas de
verão na região

CULTURA

Livros perdem
espaços para as
redes sociais

Umuarama e região sempre registraram
média alta de chuvas, intercaladas com
estiagem. Mas, nos últimos dois anos
os períodos de chuvas e estiagens se
tornaram mais distantes e, desde o
ano passado, a seca tem sido mais
frequente. Isso prejudica o campo e
assusta os produtores. Atualmente,
a estiagem atrapalha os plantios das
safras de Verão.
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Morre Walter,
o patriarca
da família
Scanavaca
Faleceu neste sábado (19) em Umuarama, o empresário e produtor rural,
Walter Scanavaca aos 87 anos. Cidadão
Honorário de Umuarama, Walter chegou
na região no começo dos anos 70, fundou
a Retimar, investiu no meio rural e foi
incentivador da Sociedade Rural parque
exposições e Expo Umuarama. Viúvo,
Walter é pai do ex-prefeito e ex-deputado estadual Fernando Scanavaca, de
Valdecir e Izabel Cristina. Após velório
em Umuarama, o sepultamento será em
Londrina neste domingo.
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DISPUTA POLÍTICA

Sem comando local, MDB vai dividido
para a eleição deste ano em Umuarama
Umuarama – Depois de muitos anos com o
diretório mais estruturado de Umuarama, o
MDB chega para a eleição municipal deste ano
sem diretório e sem comando local. A ordem
do Diretório Estadual é para o partido apoiar a
candidatura do PT, mas a maioria dos peemedebistas locais dizem que vai apoiar a candidatura
de Celso Pozzobom e só sai do partido se for
expulsa.
A confusão no partido já ocorre há alguns
anos quando houve atrito entre o então presidente local Dr. Osmar Serraglio e o presidente
estadual da época Roberto Requião. O atrito
resultou no esfacelamento do partido na cidade,
muito embora os peemedebistas das antigas
continuam filiados na sigla.
O emedebista que vinha na linha de frente
do partido, Paulinho Fernandes, faleceu no
ano passado e, de lá para cá, o partido ficou
à deriva já que uma reunião para formar a
comissão executiva e eleger os novos membros da direção local foi cancelada por interferência do diretório estadual. Os vereadores

do PMDB em Umuarama Antonio Comparsi
e Ronaldo Silveira estariam dispostos a retomar o poder do partido, mas não puderam.
Diante disso, Ronaldo trocou o MDB pelo
PROS. E Toninho Comparsi não vai para a reeleição. Então o MDB de Umuarama não terá
candidato a prefeito, vice e nem a vereador na
eleição de novembro próximo, contrariando a
orientação do Diretório Estadual que defendia
o lançamento até de um candidato a prefeito,
mesmo que fosse para marcar presença na
eleição.
Emedebista histórico, Toninho Comparsi
diz que os membros da diretoria executiva que
foi extinta continuam no partido, só saem se
forem expulsos, e não vão seguir a ordem do
diretório estadual de apoiar a candidata do PT
à prefeitura de Umuarama, a Professora Beth.
E o MDB estadual estaria trabalhando para
formar nova Comissão Executiva em Umuarama, sem os antigos integrantes da agremiação
que ainda seriam ligados ao ex-deputado federal
Osmar Serraglio, agora integrante do PP.

a partir da eventual promulgação da PEC, caso as
emendas sejam incluídas.
Entregue há duas semanas, depois de muita
espera, o texto do governo
foi considerado tímido por
alguns parlamentares. Um
dos motivos é que juízes,
promotores, procuradores,
desembargadores, deputados e senadores ficaram de fora das mudanças
propostas.
Como os novos membros
do Judiciário e Legislativo
não serão atingidos, eles
manterão benefícios que
devem ser extintos para os
futuros servidores, como
as férias superiores a 30
dias, licença-prêmio (direito a três meses de licença
para tratar de assuntos de
interesse pessoal a cada
cinco anos) e adicionais
por tempo de serviço. Isso
significa, por exemplo, que
um juiz não poderá ser
atingido, mas o servidor da

área administrativa de um
tribunal terá de obedecer
às novas regras.
O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ),
afirma que a apresentação
dessas emendas ao texto
abre caminho para incluir
o Judiciário e o Ministério
Público ao debate. “Todos os Poderes estão com
distorção e precisam se
modernizar e é preciso
construir um caminho”,
afirmou Maia.
Parlamentares. “Sou a
favor tanto de ampliar para
outras categorias como
também para os atuais
servidores. Principalmente, na parte das vedações,
não tem porque os atuais
e demais Poderes ficarem
de fora”, disse o deputado
Tiago Mitraud (Novo-MG),
coordenador da Frente
Parlamentar da Reforma
Administrativa. Segundo
ele, as emendas devem
ser incorporadas ao texto

pela pressão da sociedade à “blindagem” dessas
categorias.
Já os parlamentares
ficaram de fora da reforma administrativa porque
são cargos políticos eletivos, com duração fixa
(oito ano para senadores e
quatro anos para deputados federais e estaduais e
vereadores).
As emendas sugeridas
pelo Podemos limitam os
benefícios às carreiras
de Estado (que devem ser
definidas em um segundo
momento, mas incluem, por
exemplo, auditores fiscais
e membros do Ministério
Público).
A equipe econômica tem
se defendido de não ter
incluído membros de outros Poderes na reforma
sob o argumento de que a
Constituição não permite
ao Executivo propor nova
regra para membros de
outros Poderes.

Em busca de uma sociedade ética
•Helton Kramer Lustoza e Flavio A. Berti

Direito
em
Debate

Em vários momentos podemos nos deparar com algumas reflexões sobre as condutas éticas na sociedade,
tentando achar a gênese, e o porquê, em tão pouco tempo
se agravaram tanto as relações humanas, ampliando os
vazios da insegurança dos cidadãos. É possível notar
que as pessoas não se sentem mais satisfeitas pelos atos
honestos que praticam, fazendo com que a sociedade gire
em torno dos poderes econômicos e vantagens políticas.
O curioso é que o ser humano sempre foi cercado por
preceitos e valores, sendo possível verificar que pela
adoção do sentimento ético, buscava-se a prática do bem
e repulsa ao mal. Contudo, atualmente a sociedade vive
em um período em que as referências de se avaliar as
condutas humanas se enfraqueceram diante de tantos
escândalos de desvios éticos no ambiente político. Observe-se que nas últimas três décadas o discurso político
era da construção de um país justo e democrático, no
qual os cidadãos teriam ampla participação e confiança
na gestão pública. Porém, o que se tem presenciado é um
acervo nada desejável de crescimento de condutas antidemocráticas, intolerantes e antissociais, o que dificulta
ainda mais a tarefa de se implantar uma conduta ética
de forma a valorizar as boas gestões da coisa pública.
Já escrevi em outros artigos, uma citação de Denise
Frossard, onde afirmou que “(...) a corrupção leva o
cidadão a perder a fé nas suas instituições e quando
isto acontece, ele se torna cínico ou rebelde. E isto é
um golpe de morte na democracia e na estabilidade
que ela significa”. São situações assim que anestesiam
a população, impedindo uma reação contra atitudes
incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.
Sabe-se que a ausência de condutas éticas é um terreno fértil para proliferar comportamentos autoritários,
corruptos e ineficientes. Ainda que nossa sociedade
esteja longe de seguir espontaneamente os preceitos
morais, não podemos deixar de lado nossa responsabilidade de se preparar para este cenário, confiando em
uma mudança pela nova geração.

Bolsonaro diz que país está
em fase final de “grande
provação”
O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado
(19) que o Brasil está na fase final de “uma grande
provação” e que ainda neste ano o país voltará à
normalidade. Ele participou na manhã da Assembleia
Geral Extraordinária da Convenção Evangélica das
Assembleias de Deus do Distrito Federal e do Entorno.
“Passamos por uma grande provação. Ou melhor,
estamos no final dela”, disse, referindo-se à pandemia
da covid-19. “Na parte econômica, o Brasil foi o que
melhor se saiu. Quis o destino também que na área de
saúde, aos poucos, ao se deixar de politizar a única
alternativa que nós tínhamos, começou-se a salvar
mais vidas”, acrescentou.
Bolsonaro disse ainda que agradece a Deus pela
coragem para enfrentar “quase tudo, quase o mundo
todo” ao tomar posições. “Tem uma passagem militar
que vale para todos nós: pior que uma decisão mal
tomada, é uma indecisão”. O presidente disse que
tomou decisões “mesmo sendo tolhido pelo Poder Judiciário”. “Se Deus quiser, voltaremos à normalidade
ainda no corrente ano”, afirmou.
O presidente disse que recebeu críticas por visitar
regiões do Distrito Federal no início da pandemia,
mas justificou dizendo que em um momento difícil não
pode se esconder em um palácio. “Ou estou na frente
e junto ou não estou fazendo um bom papel”, disse.

Reconhecimento da população
a Bolsonaro é recado
a políticos, diz Caiado

Deputados querem cortar benefícios
de juízes, procuradores e promotores
São Paulo (AE) - O chamado alto escalão do funcionalismo público está na
mira de deputados dispostos a ampliar o alcance da
reforma administrativa,
que prevê alterações na
forma como os servidores
públicos são contratados,
promovidos e demitidos,
informa a Agência Estado.
Mudanças como limitar
as férias de todos os agentes públicos a 30 dias por
ano, inclusive para juízes,
além do fim de privilégios,
como aposentadoria compulsória como punição para
quem já está trabalhando,
estão entre as emendas
(sugestões de alterações
do texto) que devem ser
incluídas na tramitação
da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC).
As emendas propostas
não afetariam o atual alto
escalação dos outros Poderes. Vão valer para quem
entrar no serviço publico

Coluna Ilustradas

Grande parte dos estudiosos do assunto defende
uma rápida reação, mas admitem que as consequências
só surtirão efeitos nas próximas gerações, sendo que
uma das medidas inadiáveis seria mudar o sistema
educacional brasileiro.
E a cada dia fica mais claro que a falta de disciplinas
que ensinem o nosso alunado a pensar os problemas
nacionais, aliado à ausência de políticas públicas de
base, compromete o sentimento ético da sociedade. É
importante que haja uma reflexão sobre tais problemas,
seguido de uma reação autenticamente sadia, com o
objetivo de corrigir os graves e frequentes desvios que
se manifestam no agir das pessoas.
Reflitam comigo: de um modo geral as pessoas
constantemente são moldadas facilmente pelas redes
sociais, afastando a crítica popular dos assuntos de
relevância política e social. O desconhecimento por parte
do alunado brasileiro acerca de temas como política,
cidadania, economia, direitos e deveres constitucionais,
é a principal causa da alienação dos indivíduos. E se
o sistema educacional atual não forma cidadãos - na
plenitude do conceito -, não se pode esperar um quadro
político e social diferente. Inserir tais temáticas na educação de crianças e jovens é um passo primordial para
a construção de um espírito de cidadania e formação
ética da sociedade brasileira.
Além disso, devemos compreender de que nada
adianta se exigir condutas éticas na política e tolerar
o seu desvio nas relações privadas. Se a ética não for
uma conduta espontânea e contínua nas relações sociais
(amizade, relacionamento, família, trabalho, etc), jamais
será nas relações políticas e na gestão pública.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Em mais um sinal de que as rusgas do início
da pandemia ficaram para trás, o governador de
Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), disse hoje que o
reconhecimento da população ao presidente Jair
Bolsonaro é um “recado” a todos os políticos. Ele
também elogiou os repasses feitos pelo governo
federal para dar suporte financeiro aos Estados
durante a crise provocada pela covid-19.
Caiado e Bolsonaro participaram na manhã
deste sábado (19) de uma convenção promovida
pela Assembleia de Deus na Catedral Baleia, como é
chamada a sede nacional das Assembleias de Deus
Ministério de Madureira, em Brasília. Em seu discurso, o governador citou as viagens do presidente
pelo País e a receptividade nesses locais.
Segundo o governador, os Estados “jamais foram
tão bem aquinhoados” com repasses para saúde,
educação, segurança e programas sociais.
No início da pandemia, em março, Caiado chegou
a romper com Bolsonaro devido à postura do presidente em relação ao enfrentamento à pandemia do
coronavírus. O governador, que é médico, chegou a
dizer à época que não seguiria as recomendações
do presidente de suspender orientações para confinamento em massa da população, adotado como
estratégia para frear a propagação da doença.
Caiado foi um dos responsáveis pela indicação
de Luiz Henrique Mandetta, também filiado ao
DEM, para o Ministério da Saúde. Mandetta foi
demitido em meados de abril após entrar em rota
de colisão com Bolsonaro sobre a condução das
medidas de combate à covid-19.

Para ala do STF, cabe ao
Congresso definir reeleição
O entendimento de que a reeleição dos presidentes
da Câmara e do Senado é assunto que cabe ao Congresso ganha força entre diferentes alas do Supremo
Tribunal Federal (STF), informa a Agência Estado.
Essa foi a posição defendida pela Advocacia-Geral da
União (AGU) nesta semana ao se manifestar à Corte.
Tramita no Supremo uma ação do PTB que busca
barrar qualquer tentativa de reconduzir o deputado
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e 0 senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP) ao comando das duas Casas legislativas
por mais dois anos.
A manifestação da AGU foi interpretada na Corte
como uma indicação de que o governo Jair Bolsonaro
não se opõe a um novo mandato de Maia e Alcolumbre.
A eleição da cúpula do Congresso está marcada para
fevereiro de 2021. O relator da ação no STF, ministro
Gilmar Mendes, pretende levar o caso ao plenário
ainda neste ano. Falta, porém, um posicionamento da
Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o tema.
A avaliação entre integrantes do Supremo é a de
que deixar com os próprios parlamentares a palavra
final sobre a reeleição na Câmara e no Senado pouparia a Corte de interferir numa questão interna, com
potencial de criar mais um desgaste na já tumultuada
relação entre o Judiciário e o Legislativo.
O próprio discurso do ministro Luiz Fux, ao assumir a presidência do Supremo, no último dia 10,
indicou sua disposição de não intervir no assunto.
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IESTUDO DA ESTIAGEM

Períodos prolongados de seca atrasam
os plantios na região de Umuarama
Umuarama – Cidades
com racionamento de água,
incêndios na zona rural e
solos rachados, são situações ocasionadas pela crise
hídrica que está provocando a maior seca da história
do Paraná. Em Umuarama,
o cenário foi estudado pela
Universidade Estadual de
Maringá (UEM) e os dados revelam que a chuva
ocorre, porém de forma
abundante em um curto período de dias. Desta forma,
os longos espaços de seca
vêm dificultando a vida do
produtor rural.
Segundo o professor
da área de recursos hídricos e agrometeorologia
do curso de Agronomia da
UEM de Umuarama, João
Paulo Francisco, Umuarama apresenta uma media
anual alta de chuva, porém o que vem ocorrendo
é a variabilidade dessa
chuva. “Há 20 anos essas
chuvas eram distribuídas
de forma uniforme. Agora
temos grandes volumes de
chuvas, como agosto onde
registrou 200 milímetros,
em uma semana e depois
um longo período de tempo
sem chuva”, explicou.
O professor doutor ainda disse que o solo é como
uma esponja, sendo que
a maior parte das águas
das chuvas permanecem
no solo. “Vamos imaginar
uma chuva com 100 gotas
de água. Mais de 60 gostas
dessa chuva vão permanecer armazenada no solo
e o restante vai para rios

e lagos. Se não chove de
forma uniforme, o solo seca
e se não tem umidade o produtor não pode plantar”,
esclareceu.
Dificuldade no plantio
Marino Rodrigues
Campo, produtor rural de
Umuarama, espera a chuva
para começar o plantio da
lavoura da mandioca. Ele
explicou que a lavoura
era para estar plantada
em julho. “Quando veio
a chuva a quarenta dias
atrás, preparamos a terra,
porém não choveu mais.
Agora estamos com a terra
pronta, a rama tirada, tudo
pronto e não tem chuva”,
disse o produtor.
O produtor falou que o
prejuízo já está instalado,
pois o verão deve ser bem
quente o que vai judiar da
planta. Ainda conforme
Marino Rodrigues, nos últimos três anos a seca vem
agrando na região, pois
ele também atua no setor
do leite e está sentindo as
mudanças junto a pastagem, que seca mais acada
ano. “Hoje estamos com
duas atividades que estão
sendo prejudicadas diretas pela seca. Só no leite
acredito que tivemos uma
redução de 30% na coleta”,
ressaltou.
Conforme dados do
Departamento de Economia Rural (Deral) de
Umuarama, o plantio de
soja que está liberado desde o dia 10 de setembro,
em Umuarama ainda não

Segundo o professor, João
Paulo Francisco, Umuarama
apresenta uma media anual
alta de chuva, porém o que
vem ocorrendo é a variabilidade dessa chuva

aconteceu devido a seca.
No comparativo regional,
em 2019 neste mesmo
período 3% da soja havia
sido plantada, em 2018 os
produtores tinham plantado 50% da lavoura e em
2017, também não houve
plantio neste período.

Solo arenoso e alternativas
A região de Umuarama está localizada em solo arenoso, conhecido
como arenito Caiuá, o que promove
mais atenção dos produtores para
seca. “Quando falamos da região
Noroeste, estamos falando de um solo
arenoso que não armazena muita
água, se choveu essa semana em duas
semanas o solo está seco outra vez.
Por isso o produtor precisa de ma-

nejos conservacionistas adequados”,
orientou o professor e agrônomo João
Paulo. Francisco explicou que o agricultor está sempre a merce do clima
e na região é preciso focar no manejo
de conservação de água e solo. “O
produtor deve procurar métodos como
o plantio direto e integração lavoura
pecuária visando acumular por mais
tempo a água no solo”, alertou.

Paraná e Brasil precisam
buscar preço competitivo
para o gás natural
Por Sistema Fiep
sendo a mais cara do país. Nos
próximos dias, a Fiep e sindicatos industriais que representam
grandes consumidores vão se
reunir com o governador Ratinho Junior. A intenção é que
seja construído o Plano Gás
Paraná, estabelecendo novas
políticas que permitam maior
oferta e redução nos custos do
gás natural, assim como possibilitem a ampliação da geração
de biogás.
A Fiep entende que esse processo deve contar com a participação do poder público
e da iniciativa privada, pois o
usuário deve ser ouvido em
todas as etapas da elaboração
do plano. Com novas medidas,
a indústria ganhará competitividade, o que pode levar os
produtos paranaenses a conquistar outros mercados, além
de tornar o Estado mais atrativo para novos investimentos.
Isso causará impacto direto no

PIB e na geração de empregos
e renda, beneficiando toda a
população.
Novo Mercado de Gás – O
momento é propício para essa
mobilização. No início do mês,
a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6407/2013,
que regulamenta o mercado
do gás natural no Brasil, abrindo a possibilidade do mercado
livre de gás e que empresas
estrangeiras
comercializem
o energético. Estima-se que,
com essa abertura, o país possa
atrair R$ 60 bilhões em investimentos, gerando mais de 4 milhões de empregos.
Por isso, a entidade agradece
a todos os deputados federais
paranaenses que votaram favoravelmente ao projeto. E espera
que os três senadores do Estado também votem pela aprovação da proposta da mesma
forma que foi aprovada pela
Câmara.

Compagas

O gás natural é o combustível
da transição energética entre as
fontes fósseis e as renováveis, e
tem condições de ampliar a
competitividade da indústria.
Utilizado especialmente por setores que precisam gerar calor
em seus processos produtivos,
como o cerâmico, de papel e
celulose e siderúrgico, é essencial que seja comercializado em
volumes suficientes e a um preço justo. Por isso, a Federação
das Indústrias do Paraná (Fiep)
vai aprofundar o diálogo com
o governo estadual em busca
de soluções que possibilitem
a ampliação da oferta e a redução de custos desse energético
para a indústria paranaense.
Recentemente, a Compagas,
companhia responsável pela
distribuição do energético no
Estado, anunciou uma redução
média de 11,2% em suas tarifas. Ainda assim, a tarifa para o
segmento industrial continua

O produtor rural Marino Campo vem a três anos sentindo com o agravamento da seca

Fiep defende ampliação do debate sobre mercado de gás natural no Paraná

B4

Cidade

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 20 e 21 de Setembro de 2020
editoria@ilustrado.com.br

As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino superior e na classe A

IRETRATOS DA LEITURA

Tempo gasto nas redes sociais está tomando
o lugar da leitura dos livros físicos e digitais
Umuarama – O consumo de alimentos
saudáveis é difundido globalmente para
preservação da saúde
do corpo, mas você já
parou e pensou o que
consumimos para manter a mente saudável?
Em quatro anos o Brasil perdeu mais de 4,6
milhões de leitores de
livros e muitos desses
para as redes sociais.
Os dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada
entre 2015 a 2019, e ratificados pela escritora
e alfabetizadora Ângela Russi. A professora
acredita que este cenário pode proporcionar
um prejuízo intelectual
aos brasileiros, devido
a pobreza de conteúdo
consumido. “É nessas
leituras rápidas e pobres de redes sociais e
aplicativos de mensagem, que muita gente
cai nas conhecidas fake
News”, alertou.
De acordo com a 5ª
edição da pesquisa Retratos da Leitura no
Brasil, realizada pelo
Instituto Pró Livro em
parceria com o Itaú Cultural, a internet e as
redes sociais são razões
para a queda no percentual de leitores, sobretudo entre as camadas
mais ricas e com ensino
superior. “A gente nota
que a principal dificuldade apontada é tempo
para leitura e o tempo
que sobra está sendo

usado nas redes sociais”, apontou acordo
com a coordenadora da
pesquisa, Zoara Failla.
O estudo mostra que
82% dos leitores gostariam de ter lido mais.
Quase a metade (47%)
diz que não o fez por
falta de tempo. Entre
os não leitores, 34%
alegaram falta de tempo
e 28% disseram que não
leram porque não gostam. Esse percentual é
5% entre os leitores.
A internet e o WhatsApp ganharam espaço entre as atividades
preferidas no tempo
livre entre todos os entrevistados, leitores e
não leitores. Em 2015,
ao todo, 47% disseram
usar a internet no tempo
livre. Esse percentual
aumentou para 66% em
2019. Já o uso do WhatsApp passou de 43%
para 62%.
LEITOR É LEITOR
Mesmo neste cenário
de deficit de leitores,
Ângela Russi acredita
que a pessoa com hábito
de ler pode até parar a
leitura por alguns meses, por motivos diversos, mas sempre será
um leitor. “Quem é leitor
é leitor, podemos parar
um mês ou dois meses,
mas com o passar do
tempo a pessoa vai voltar a ler”, acredita a
escritora.
E na visão otimista da
entrevistada, ela acredita que muitas pessoas

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

(44) 98419-7536

Dados da pesquisa
De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os
não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5
anos que não leram nenhum livro, nem mesmo
em parte, nos últimos três meses, representam 48% da população, o equivalente a cerca
de 93 milhões de um total de 193 milhões de
brasileiros. As maiores quedas no percentual
de leitores foram observadas entre as pessoas
com ensino superior - passando de 82% em
2015 para 68% em 2019 -, e entre os mais ricos.
Na classe A, o percentual de leitores passou
de 76% para 67%.

Contar histórias é uma das melhores formas de iniciar a
vida de um futuro leitor, orientou a professora Ângela Russi

começaram a ler com a
pandemia do coronavírus. “O próprio jornal
Umuarama Ilustrado
divulgou matéria no início da semana falando
do aumento na compra
de livros no período de
pandemia”, disse Ângela Russi.
ARTIGO DE LUXO
A escritora umuaramense também falou da
dificuldade para conse-

guir comprar um livro,
devido os valores, principalmente agora com
o aumento de impostos
na indústria do livro.
“O preço do livro é alto
para muitas pessoas, é
um artigo de luxo. Hoje
eu posso dizer que tenho
condições para comprar
um livro, depois de muitos anos de trabalho, mas
antes eu não conseguia
e por isso li muito livro
emprestado”, ressaltou.

FORMAÇÃO
DE LEITORES
“A coisa mais linda do
mundo é poder dar um
livro para uma criança e
ver que ela está interessada”, exclamou Ângela
ao falar da formação
dos leitores. Atuando na
alfabetização de milhares de umuaramenses,
a professora alerta os
pais que o estímulo a leitura é o melhor presente
para vida dos filhos. “A
criança é como um solo
fértil. Se você planta a
semente e regar periodicamente ela via crescer
e florescer”, exclamou.
Contar histórias é
uma das melhores formas de iniciar a vida de
um futuro leitor, orientou a professora. “Quer
levar o gosto da leitura
para criança? Conte
histórias de uma forma
atrativa para ela, pois a
criança é lúdica. Minha
mãe tinha pouca leitura
e ela contou a história
de José da Bíblia para

mim, quando eu era pequenininha. Nunca mais
esqueci e até hoje quando vejo essa história me
lembro da simplicidade
da minha mãe contado.
A leitura é mágica e
transformadora”, explicou.
LER O MUNDO
O ser humano é movido pela comunicação,
é um individual social e
vive em bando desde os
primórdios. Desta forma,
a leitura é essencial para
a plasticidade do cérebro
e desta forma ler o mundo. “O leitor consegue
interpretar e interpretar
o mundo é ver além das
linhas. A leitura não
está só no livro a leitura
é o todo. Lemos tudo ao
nosso redor, a comida,
as pessoas, os lugares e
os animais. Quando mais
lermos livros diversos,
mais teremos o potencial
para decifrar os códigos
da vida” finalizou Ângela.
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SEU PET NO ILUSTRADO

O beagle

O contato é importante para que o cão aprenda a conviver da forma certa com o bebê, mas sempre com supervisão

ICOMPORTAMENTO ANIMAL

Por que o
comportamento
dos pets muda com
a chegada de um bebê?
A chegada de um
bebê muda muitas coisas dentro da casa, desde a organização dos
móveis de pelo menos
um quarto até os horários da família. Tudo
isso afeta diretamente
os animais de estimação que vivem na residência, podendo causar
alteração no comportamento.
Cleber Santos, especialista em comportamento animal da ComportPet, explica que a
reação ao novo membro
da família é diferente
para cada cão , independente da raça. “É
algo que está ligado a
criação do pet e sua
relação com os tutores.
Eles podem ficar mais
carentes, ciumentos,
agressivos ou, até mesmo, depressivos.”
ROTINA

O principal motivo
para a mudança no comportamento é exatamente a alteração na rotina,
a qual alguns cachorros
têm dificuldade de adaptação. Por isso, durante
os primeiros meses ou
enquanto o pet não estiver acostumado a dividir a atenção do dono,
algumas atitudes como
fazer xixi fora do lugar,
fazer muita bagunça e
latir de forma diferente
podem ser notadas.
Para tentar diminuir
as alterações de comportamento dos cães
com a chegada de um
bebê, Cleber dá algumas
dicas. “Os tutores não
devem deixar para agir
em cima da hora. O ideal
é que, se o pet não for
adestrado, assim que
souberem da chegada

do bebê os pais encontrem um adestrador e
iniciem o trabalho com
o animal. Além disso,
horários, alimentação,
atenção e brincadeiras
devem ser alterados aos
poucos, isso irá ajudar
bastante na adaptação.
O essencial é que o cão
participe da nova fase e
não fique isolado, preso
em algum cômodo.”
CACHORRO & BEBÊ

A preocupação com a
interação do pet com o
bebê deve começar antes mesmo do nascimen-

to. “Os tutores podem
deixar o cão conviver
com objetos que serão
da criança, como carrinho, roupas, brinquedos
e outros objetos que irão
diminuir a sua curiosidade e se tornarão parte
da rotina”, explica o
especialista.
SENTIR O CHEIRO

“Quando o bebê nascer, a mãe pode chamar
o pet para perto dela
quando estiver amamentando, ou somente
deixar que ele entre no
quarto para se acos-

tumar com o cheiro
da criança. Quando o
bebê estiver na fase de
engatinhar e começar
a andar, pode ser que
ele se apoie no cão. É
importante deixar esse
contato acontecer, mas
sempre sob supervisão. Dessa forma, com
o suporte de seus tutores, o cão aprenderá a
conviver da forma certa
com o bebê e não irá
prejudicar nem ele, nem
sua família”, completa
Cleber.
Fonte: @ Canal do
Pet - iG

Oi, eu sou a Lua Branca, uma temperamental
e simpática beagle de dois anos e meio. E não se
engane com essa pose de tranquilidade, pois eu
gosto mesmo é de uma boa agitação. Brincar com
bolinhas, de lutinha com minha irmã Estrela e
caçar passarinhos (nunca os pego) estão entre as
minhas brincadeiras preferidas. Adoro um carinho,
principalmente atrás das orelhas, fico toda dengosa.
E você, o que te deixa dengoso???

A Calopsita

O Nymphicus hollandicus é uma ave exótica que
pertence à família da cacatua. Ele é um animal carinhoso com seus companheiros humanos, e também
muito inteligente.
Esses pássaros adoram se divertir, por isso, é
importante ter todos os tipos de brinquedos que eles
possam usar, eles também gostam muito de cantar.
Durante o dia eles adoram andar livremente pela
casa, mas quando é hora de dormir é necessário
mantê-los em uma gaiola coberta, bastante espaçosa,
pois são muito assustados.
ANo que diz respeito à sua dieta, é composta
principalmente de alpiste, ração, frutas e legumes.
Sem dúvida, é uma das melhores aves para
domesticar, principalmente por sua sociabilidade e
facilidade com os cuidados da calopsita.

O porquinho-da-índia

Com uma fofura irresistível, o porquinho-da-índia
é um dos roedores mais queridos e populares. De
atividade diurna, são muito dóceis e de fácil manutenção. Como todo pet, precisam de atenção e carinho
constante, mas se adaptam bem se tiverem que ficar
sozinhos. Nesse caso, é aconselhável criar uma dupla
do mesmo sexo.
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Cotidiano
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ISEMANA DE TRÂNSITO 2020

Umuarama registra menor número
de acidentes com mortes em 2020
Nos primeiros nove meses de 2020 Umuarama
registrou menos acidentes
dentro da área urbana do
que o mesmo período de
2019. Foram 568 contra
678, uma redução de 16%.
Houve queda também na
quantidade de vítimas fatais.
MORTES
Entre janeiro e setembro
deste ano, 7 pessoas perderam a vida no trânsito da
Capital da Amizade, contra
12 no mesmo período de
2019. Menos pessoas também foram atropeladas, de
20 caiu para 12.
REDUÇÃO
Os fatores que contribuíram para esses números
positivos são diversos, indo
desde a melhora no comportamento de condutores
e pedestres, campanhas
educativas, a investimentos
feitos pelo município na
qualidade das vias públicas
e na sinalização de trânsito,
buscando alternativas para
acomodar veículos e pedestres com segurança.
TRÂNSITO
Na última sexta-feira
(18) começou em todo o
País a Semana Nacional
de Trânsito, que vai até
o dia 25. O tema definido
oficialmente pelo Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN) para a Campanha
Educativa de Trânsito de
2020 é "Perceba o risco,
proteja a vida", o qual busca
chamar a atenção sobre os
perigos no trânsito, bem

Campanha Educativa de Trânsito de 2020 é “Perceba o risco, proteja a vida”

como outros riscos à saúde
do cidadão.
COVID19
Esse ano por causa da
pandemia do covid19, em
Umuarama a Umutrans
adotou uma sistemática

diferente para a campanha
educativa. Não serão feitas
abordagens a condutores e
pedestres nas ruas da cidade. O trabalho de orientação e conscientização ficará restrito às dependências
do órgão e direcionado aos

usuários que necessitarem
dos serviços neste período.
A decisão visa assegurar o
cuidado com a vida.
CONSCIENTIZAÇÃO
O objetivo da Semana
é conscientizar a popula-

ção sobre a importância
da mudança de atitude,
evidenciando que cada um
é responsável pela segurança de todos e, por isso,
deve perceber os riscos e
proteger a própria vida e
a dos demais ao seu redor.

Espera-se que as pessoas
adotem novos comportamentos, valorizando a vida
e, assim, seja possível reduzir o elevado número de lesões e de mortes causadas
pelos acidentes de trânsito
no Brasil.

PM encontra quase 1 kg de maconha Crianças fogem de casa e são encontradas com fome e assustadas
ABRIGO
Duas crianças foram O Conselho Tutelar foi
pela PM.
em congelador e R$ 5 mil em bolsa resgatadas
Ainda segundo os
na PR-182, acionado para atender ao
Em um segundo mo-

Dois homens foram flagrados com quase um quilo
de maconha e R$ 5 mil em
dinheiro no bairro San Martin,
em Umuarama, segundo a Polícia Militar. A prisão ocorreu
por volta das 21 horas desta
sexta-feira (18) após uma
denúncia de tráfico de drogas
em um bar do bairro. A dupla,
o dinheiro e o entorpecente foram levados para a delegacia
da Polícia Civil de Umuarama.
Segundo a Polícia Militar
denúncias indicavam que um
homem morador da rua Londres, no Conjunto San Martin,
estaria vendendo drogas em
um bar. Uma equipe da Rotam
foi até o local e realizou monitoramento no estabelecimento
e a abordagem a dois homens,
identificados como L. V. G.
B., de 23 anos e J. P. C., de 25
anos. Com J.P.C. os policiais

encontraram uma porção e
um cigarro de maconha dentro de uma pochete.
De acordo com a PM, após
localizarem a droga, L.V.G.B.
teria ficado nervoso e ao
ser questionado sobre onde
residia, teria mentido seu
endereço. De acordo com a
Polícia Militar, a residência do
suspeito fica a cerca de 50 metros do local onde estavam e é
a casa constante na denúncia
de tráfico.
No imóvel os policiais
encontraram 836 gramas de
maconha no congelador e
R$ 5 mil em dinheiro dentro
de uma bolsa, que estava
na sala. Na mochila ainda
havia uma bucha de haxixe
e uma balança de precisão.
Aos policiais o jovem contou
que o dinheiro e a droga não
seriam dele.

entre Palotina e Francisco
Alves após fugiram de casa
na noite desta sexta-feira
(18), em Palotina, segundo a Polícia Militar. Elas
foram localizadas quando
descansavam deitadas
no chão em frente a uma
igreja na estrada Esquina
Progresso. Estavam com
fome, frio e assustadas,
segundo a PM.
CONSELHO
TUTELAR
As crianças foram recolhidas e levadas até o
Pelotão da Polícia Militar
onde foram alimentadas.

caso e saber o motivo da
fuga.

O RESGATE
Segundo a PM, uma
equipe patrulhava a estrada Esquina Progresso
quando chegou uma chamada informando que
haveria duas crianças
andando sozinhas pela rodovia sentido a Francisco
Alves. As crianças foram
encontradas a cerca de 9
km de Palotina e contaram
que fugiram de casa por
volta das 21 horas após
um desentendimento com
a mãe.

policiais, elas contaram
que ninguém parou para
ajudá-las e continuaram
andando até se abrigarem
em frente a igreja. Em um
primeiro momento elas
abandonaram uma bicicleta Caloi 300 preta na
saída da cidade, qual foi
localizada anteriormente

mento as crianças pararam próximo a uma
empresa, porém não visualizaram ninguém para
ajudá-las e continuaram
andando. No local uma
das crianças perdeu uma
boneca, que acabou localizada pelos policiais e
devolvida para a menina.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO).

Indústria e Comercio de Alimentos Guri LTDA, torna-se público que irá requerer ao IAP, a Licença Previa de Ampliação
para Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis; Comércio atacadista de sorvetes a ser implantada na
Rodovia PR-489, SN, Km 01, Jardim Universitário, Umuarama/PR.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE PREVIA (AMPLIAÇÃO).

Indústria e Comercio de Alimentos Guri LTDA, torna-se público que recebeu do IAT, a Licença de Prévia (Ampliação)
para Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis; Comércio atacadista de sorvetes a ser implantada na
Rodovia PR-489, SN, Km 01, Jardim Universitário, Umuarama/PR. Validade: 18/09/2020.

REPÚBLI CA F EDE RATI VA D O BRAS I L
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE UMUARAMA
2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
UNIMED NOROESTE DO PARANÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ. M.F. - 81.710.865/0001-43
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico,
Dr. Ronaldo Borges Pereira, em conformidade ao Art. 23 do Estatuto Social, convoca os
médicos cooperados da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico,
cujo número nesta data é 223 ( duzentos e vinte e três ), para Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada dia primeiro de outubro de dois mil e vinte, na sede da
Unimed Noroeste do Paraná – Cooperativa de Trabalho Médico, sito a Rua Jussara, 3691
- Centro, nesta cidade, às 18 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois
terços) dos cooperados; às 19 horas em segunda convocação com a presença de metade
mais um dos cooperados e às 20 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) dos
cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1) Alterações no Estatuto Social:
a) Art. 2º § 7º - atos não cooperativos;
b) Art. 18 – alteração no valor da cota capital;
c) Art. 39 § 1º – atribuições do Conselho de Administração.
2) Comunicação de alteração no Regimento Interno:
a) Alteração do Art. 5º - letra “g” (aprovado pelo CA em 25/11/2019);
3) Autorização para venda de terreno pertencente à Unimed Noroeste do Paraná, na
cidade de Goioere, bairro Colina – Art. 39 § 1º - Estatuto Social;
4) Eleição de novo Conselheiro Fiscal – vacância no Conselho;

Umuarama, 18 de setembro de 2020

_____________________________________
Dr. Ronaldo Borges Pereira
Diretor Presidente
Unimed Noroeste do Paraná

Eduardo Spricigo, Oficial de Registro do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca
de Umuarama-PR, nos termos do art. 26, § 4º da Lei nº 9.514/97, FAZ SABER que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob Arenito, inscrita no CNPJ sob nº
07.026.923/0001-61, na qualidade de CREDORA FIDUCIÁRIA, requereu a este Serviço
Registral a intimação de: C. A. DOS SANTOS ALIMENTOS ME, inscrita no CNPJ sob
nº 22.377.610/0001-41, com ultimo endereço conhecido à Rua Francisco Pontes, nº
2216, Jardim Alto da Boa Vista, em Umuarama-PR, representada pela Sra.
CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS LIMA, brasileira, auxiliar de produção, port.
da C.I. RG nº.5.246.535-4-SSP/PR e do CPF nº.751.768.079-04, esta comparecendo
também como garantidor fiduciante e avalista no ato da alienação, com último endereço
conhecido à Rua Vinte e Um de Abril, nº 1782, Jardim Colibri, em Umuarama-PR; e
MARCOS ROGERIO DE LIMA, brasileiro, maquinista, port. da C.I. RG nº.7.327.005-7SSP/PR e do CPF nº.885.351.189-34, com último endereço conhecido à Rua Àguia, nº
2357, Conjunto Patrimônio Umuarama, em Umuarama-PR, que compareceu no ato da
alienação como garantidor fiduciante e avalista, para que satisfaçam o pagamento da
importância de R$ 17.005,97 (dezessete mil, cinco reais e noventa e sete centavos),
correspondente ao valor para purga do débito (cálculo em 04/09/2020), mais o que
vencer até a data de efetivo pagamento, os juros convencionais e as penalidades,
demais encargos contratuais, acrescidos das despesas de intimação, publicação de
edital e emolumentos. Tal dívida tem origem na Cédula de Crédito Bancário nº 104600,
emitida em 11/04/2018, garantido por alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula
nº 9803 deste Serviço de Registro de Imóveis, firmado em 11/04/2018, consoante ato
registral R-8/9803. A representante da Interveniente Fiduciante, e o Avalista NÃO
FORAM ENCONTRADOS, para intimação pessoal, nos endereços conhecidos, de
acordo com o certificado pelo Registro de Títulos e Documentos desta cidade. Desta
forma, por meio deste Edital, fica a emitente devedora C.A. DOS SANTOS ALIMENTOS
ME representada por CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS e os garantidores
fiduciantes e avalistas CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS e MARCOS
ROGERIO LIMA, acima qualificados, constituído em mora e INTIMADOS para que
satisfaçam o pagamento da importância acima referida e demais consectários legais,
no prazo de 15 (quinze) dias - a contar da última publicação do presente Edital -, neste
2º Serviço de Registro de Imóveis, situado à Avenida Brasil, nº 4334, Edifício Atrium,
Salas 02 a 05, Centro (Zona 1), em Umuarama-PR (Tel.: 44 2020-1234 e/ou 2020-0018).
Ficam o interveniente fiduciante e os avalistas, acima qualificados, cientificados que o
decurso do prazo para a purgação da mora, sem o devido pagamento, garante o direito
de consolidação da propriedade do imóvel “Lote de terras sob nº 2, da quadra nº 3, do
Conjunto Habitacional Patrimônio Umuarama, nesta cidade, com área de 241,01m²”, e
com demais características, medidas, confrontações e benfeitorias constantes na
matrícula nº 9803 desta serventia, em favor da CREDORA FIDUCIÁRIA Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão Sicoob Arenito, nos termos do art. 26, § 7°, da Lei nº 9.514/97,
após o cumprimento das formalidades legais e fiscais. - Dado e passado neste Município
de Umuarama-PR, aos 04 de setembro de 2020. Original assinado por Eduardo
Spricigo, Oficial de Registro.
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ISERIA PREJUDICIAL?

Agricultura quer retirada de críticas
a alimentos ultraprocessados em guia
classificação de alimentos
ultraprocessados como
nutricionalmente desbalanceados é “uma incoerência”.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) pediu
ao Ministério da Saúde
uma “revisão urgente”
do Guia Alimentar para
a População Brasileira
para que sejam retiradas
recomendações contrárias
a alimentos industrializados.

O GUIA
O guia, elaborado pela
Saúde e válido desde 2014,
quando a edição mais atualizada foi publicada, traz
diretrizes sobre alimentação adequada e saudável
para a população brasileira, com recomendações
que privilegiam alimentos
in natura ou pouco processados.
As orientações foram
formuladas por técnicos
do ministério em parceria
com o Núcleo de Pesquisas
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (Nupens/
USP) e o apoio da Organização Panamericana da
Saúde (Opas
ALTERAÇÃO
O pedido de alteração
do documento pelo Mapa
foi enviado à Saúde na
terça-feira, 15, pouco menos de dois meses após a
ministra Tereza Cristina
realizar reunião com representantes da indústria
de alimentos cuja pauta
era justamente a revisão
do guia alimentar. No dia
23 de julho, a titular do
Mapa realizou videoconferência de uma hora com
o presidente-executivo da
Associação Brasileira de

NA CONTRAMÃO
Contrariando especialistas em nutrição e saúde
pública, o Mapa chega a
criticar os alimentos in
natura e as preparações
culinárias feitas em casa,
afirmando que a “regra
de ouro” trazida pelo guia
alimentar (de evitar alimentos ultraprocessados)
não alerta que uma alimentação que utiliza “sempre
alimentos in natura ou
minimamente processados
e preparações culinárias é
perigosa”. Para o Mapa, o
guia “não orienta que o uso

apenas desses alimentos
em consumo excessivo está
associado a doenças do coração, obesidade e outras
doenças crônicas, de forma
semelhante as outras categorias de alimentos”

ABSURDO
O Ministério da Agricultura afirma também que
a classificação “apenas
confunde” a população,
diminuindo “a autonomia
das escolhas alimentares”
e solicita ao Ministério da
Saúde a “imediata retirada” do guia das menções à
classificação dos alimentos
por nível de processamento, o que implicaria na
remoção das menções aos
riscos dos alimentos industrializados.

OUTRO LADO
Pela propoﬆa do Mapa, quanto mais processado o alimento, mais saudável para a população

Indústria de Alimentos
(Abia), João Dornellas.

CLASSIFICAÇÃO
Na nota técnica enviada
pelo Mapa ao Ministério da
Saúde são feitas críticas a
classificação de alimentos
utilizada no guia, que separa os produtos em quatro
grupos de acordo com seu
nível de processamento.
No primeiro grupo, estão os alimentos in natura
ou minimamente processados (como vegetais, frutas,
ovos, cereais). No segundo,
estão os óleos, açúcar e
sal. O terceiro grupo é dos
processados, que inclui

alimentos in natura que
tiveram a adição de óleos,
açúcar, sal ou outras substâncias para aumentar
sua durabilidade, como
conservas.
Por fim, há os alimentos ultraprocessados,
geralmente fabricados
industrialmente e com
substâncias como corantes e conservantes, como
refrigerantes, biscoitos
recheados e salgadinhos

RISCO A SAÚDE
De acordo com o guia,
esses alimentos - ricos em
açúcares, sódio, gordura e
outras composições indus-

triais - devem ser evitados
por aumentarem o risco de
obesidade e outras doenças relacionadas a uma
composição nutricional
desbalanceada, como diabetes, problemas cardíacos
e alguns tipos de câncer.
Apesar de vários estudos científicos já terem
comprovado esses riscos,
a nota técnica do Mapa
argumenta que “pesquisas demonstram que não
existem evidências de que
o valor nutricional e a saudabilidade de um alimento
estejam relacionados aos
níveis de processamento”.
A pasta diz ainda que a

Em nota divulgada nesta quinta-feira, o
Nupens/USP classificou os argumentos do Mapa
como frágeis e inconsistentes, destacando que a
classificação de alimentos por nível de processamento já foi utilizada em mais de 400 estudos
científicos. Os pesquisadores ressaltaram ainda
que cinco revisões sistemáticas (pesquisas que
reúnem evidências de vários estudos) “demonstraram a associação inequívoca do consumo
dos alimentos ultraprocessados com o risco de
doenças crônicas de grande importância epidemiológica no Brasil e na maior parte dos países,
como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais”.
O Nupens/USP afirmou ser “absurda e desrespeitosa” a avaliação do guia alimentar feito
pelo Mapa e disse confiar o que o Ministério
da Saúde e a sociedade brasileira “saberão
responder à altura ao que se configura como
um descabido ataque à saúde e à segurança
alimentar e nutricional do nosso povo”.

‘A indústria tenta boicotar o guia de alimentos’, diz responsável pelo documento
A tentativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) de alterar o guia
alimentar feito pelo
Ministério da Saúde
para reduzir as críticas
aos alimentos ultraprocessados beneficia
somente a indústria de
alimentos.
Essa é a visão de Carlos Augusto Monteiro,
professor da Faculdade
de Saúde Pública da
Universidade de São
Paulo (USP) e responsável técnico pela elaboração do documento,
feito pelo Ministério da
Saúde em parceria com
o Núcleo de Pesquisas
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP,
grupo coordenado por
Monteiro.
Leia a seguir os principais trechos da entrevista do especialista.

Como foi a elaboração
do guia?
Foram anos de trabalho. Fizemos várias reuniões. Em duas delas, em
São Paulo, a gente trouxe
de 30 a 40 especialistas de
várias instituições do País.
Foi o trabalho mais coletivo que já fiz na minha
vida. Depois entregamos
uma versão para consulta
pública, que teve muitas
sugestões. Muitas coisas
foram incorporadas, ajustadas. Foi um processo
com grande participação.

Por que a escolha
pela classificação de
alimentos por nível de
processamento?
Criamos essa classificação em 2009 para fins
de estudos. Depois, vimos
que podíamos usar essa
mesma estrutura para
orientar as pessoas. Isso

se mostrou interessante
porque as pessoas entendem muito mais rapidamente essa divisão do que
falar para evitar alguns
componentes, como gordura saturada. Essa originalidade foi reproduzida
por guias de outros países,
como Peru, Equador e
Uruguai. Países como Canadá e França adotaram
esses princípios também.
Mas há um setor que não
gosta disso, pois lucra com
os alimentos ultraprocessados. Doenças crônicas
como obesidade e diabete
vêm aumentando muito
e a alimentação tem um
papel importante nisso.
A indústria começou a
processar os alimentos
para aumentar a duração deles e diversificar
a nossa alimentação A
partir de certo momento,
ela percebeu que poderia
ganhar muito dinheiro

com alimentos de baixo
custo, que aproveitam
componentes de outros
alimentos e têm sabor
que as pessoas gostam e
viciam. A comprovação de
que esses alimentos estão
associados a maior risco
dessas doenças foi mostrada não só em estudos
nacionais, mas por pesquisas de países europeus,
da Austrália, entre outros.

Como avaliou o documento do Miniﬆério da
Agricultura propondo a
revisão do guia?
A argumentação é
paupérrima, escandalosamente mal feita. Não
sei como a indústria
conseguiu se aproximar da ministra Tereza
Cristina para esse tema
porque nem é atribuição desse ministério
elaborar o guia. A indústria de alimentos tenta

boicotar o guia desde
2014. Um dia antes de
ele ser lançado, a Abia
(Associação Brasileira
de Indústria de Alimentos) teve uma audiência
com o então ministro,
Arthur Chioro, pedindo
a suspensão do guia. Foi
cancelada a cerimônia
de lançamento, mas o
próprio ministro avaliou
o documento, percebeu
que era superimportante e fez o lançamento
posteriormente.

E por que acha que o
Miniﬆério da Agricultura decidiu se envolver
no tema?
Eu não consigo entender essa antipatia da
ministra com o guia. A
única coisa de que podem
não gostar é da recomendação do guia que pede
moderação no consumo
de carne. Mas o guia não

proíbe o consumo, pelo
contrário, diz que é permitido o consumo em uma
a cada três refeições. Tem
guias alimentares de outros países que são muito
mais rígidos. Mas parece
que ela comprou a briga
da indústria dos ultraprocessados. Com esse documento, ela chama para si
o rótulo de negacionista,
porque há muitas evidências sobre os malefícios
desse tipo de alimento.
Ao mesmo tempo, ela cria
uma animosidade dentro
do governo. Como que o
Ministério da Agricultura
escreve um documento para o Ministério da
Saúde dizendo que um
instrumento de política
pública dele é o pior do
planeta? Isso não é uma
postura de quem quer
diálogo. Estão ignorando
e desrespeitando o Ministério da Saúde.

Entenda o que é a ‘chuva negra’, fenômeno que atinge várias regiões
São Paulo, (AE) - Com
possibilidade de acontecer até domingo, 20, em
São Paulo, o fenômeno da
“chuva negra” resulta da
chegada da fumaça das
queimadas do Pantanal
que se junta à alta carga
de poluição atmosférica
produzida na cidade.
Segundo pesquisadores,
embora o acúmulo de
material particulado no
ar aumente riscos para
saúde e possa provocar
problemas respiratórios,
a chuva, em si, tem maior
potencial de poluir rios e

mananciais - sem grandes impactos para pessoas, casas ou veículos.
Os incêndios lançam
à atmosfera fuligem e
material particulado, que
são partículas muito finas de sólidos ou líquidos
que ficam suspensas no
ar, além de gases como
monóxido (CO) e dióxido de carbono (CO2).
As correntes aéreas, no
entanto, arrastam a fumaça desde os focos da
queimada, hoje principalmente no Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, até

outras regiões.
Partículas mais pesadas sedimentam no
caminho, mas boa parte
da poluição é transportada por centenas de
quilômetros. Em região
de influência de deslocamentos de correntes
de ar, São Paulo acaba
recebendo parte dessa
carga poluente, que pode
bifurcar e chegar a Estados da Região Sul ou à
Argentina.
Presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam),

Carlos Bocuhy explica
que, na capital paulista,
o produto dos incêndios
encontra a atmosfera já
carregada de impurezas.
“É um ‘plus’ de poluição
chegando e se agregando no momento em que
a umidade está muito
baixa”, afirma. Segundo
Bocuhy, o cenário de
poluição extra deve ser
considerado preocupante. “A literatura científica
identifica a fuligem como
de periculosidade para a
saúde e que afeta principalmente idosos, crian-

ças e pessoas com menos
recursos financeiros.”
“Quando o material
particulado entra pelas
narinas, os alvéolos não
conseguem filtrar, de
tão pequenos que são,
então vai direito para
a corrente sanguínea”,
descreve o presidente do
Proam. “Há estudos que
o associam a problemas
no sistema respiratório e
também acaba sendo um
elemento carcinogênico,
ou seja que potencializa
o desenvolvimento de
câncer.”

É o excesso de poluentes no ar que “escurece”
a chuva, diz o pesquisador: “A ‘chuva negra’ não
é prejudicial, ela limpa
a cidade: tira da atmosfera e lança na água”. O
problema, diz Bocuhy, é
que a chamada poluição
difusa - detritos acumulados que a água retira
do ar ou das superfícies,
como asfalto, veículos e
construção - vai parar
nos rios. “Ela é carregada para o solo, escorre
superficialmente e acaba
nos mananciais.”
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INOS EXTREMOS

“Remendado” e em crise, Grêmio enfrenta
o Palmeiras preocupado com Gre-Nal
Porto Alegre (AE) - Preocupado com o próximo GreNal pela Copa Libertadores
depois de ser derrotado
pela Universidad Católica,
no Chile, o Grêmio tem de
desligar a chave porque
enfrenta o Palmeiras neste
domingo, às 16 horas, em
casa, pela 11ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
O Grêmio não pode se
dar ao luxo de priorizar
um só campeonato porque
não está confortável tanto no Brasileiro como na
Libertadores. No torneio
nacional, soma 12 pontos e
aparece na 13ª colocação,
com apenas duas vitórias
em nove jogos.
Na competição intercontinental, estacionou nos
quatro pontos, em segundo
lugar, e além de estar colado em Universidad Católica
e América de Cali, viu o arquirrival Inter disparar na
liderança do Grupo E, com
sete pontos. O Gre-Nal está

marcado para a próxima
quarta-feira, às 21h30, no
Beira-Rio.
Apesar dos título gaúcho
conquistado em agosto,
o time do técnico Renato
Gaúcho tem protagonizado atuações ruins e tem
sofrido com a pressão da
torcida, que foi protestar no
desembarque da delegação
em Porto Alegre após o
revés no Chile.
O treinador reconhece
que a fase é ruim, mas
diz reiteradamente que
não existe crise no clube
e que os problemas são
os desfalques e a falta de
entrosamento provocada
por chegadas e saídas de
atletas. Ele e o presidente Romildo Bolzan deram
entrevista na última sextafeira para tentar acalmar
os ânimos.
“O momento não é bom,
mas não é péssimo. Sabemos que temos que melhorar. Um monte de jogadores

Jogos de Hoje
Grêmio X Palmeiras
Coritiba X Vasco
Botafogo X Santos
Sport X Fluminense
Fla X Goias (Adiado)
chegando e jogadores no
departamento médico. Não
vai ser da noite para o dia.
Mas falar que tem crise?
Tem que melhorar, não
está bem, mas não está
péssimo”, ressaltou Renato
Gaúcho.
Para piorar, o treinador
tem uma lista grande de
desfalques. Maicon, Jean
Pyerre, Pepê, Victor Ferraz,
Guilherme Guedes, Kannemann e Pedro Geromel
estão machucados. Luiz
Fernando está suspenso.
Geromel foi o último a se
machucar. Ele sentiu dores musculares na partida
em Santiago e ainda se

Equipe gremista tenta se recuperar, mas tem pela frente o Palmeiras em boa fase

sabe quando tempo vai
ficar parado. Sem ele e
Kannemann, a zaga será
totalmente reserva.
Por outro lado, a tendência é que Everton, fora
do compromisso na Li-

bertadores por conta de
uma gripe, volte a ficar
disponível Recém-chegado
do Palmeiras, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa pode
estrear contra o ex-time.
Além das inúmeras bai-

xas, é possível que Renato
preserve alguns atletas
pensando no Gre-Nal da
Libertadores. Com isso,
nomes como Rodrigues,
Darlan e Ferreira podem
ganhar uma oportunidade.

Corinthians ameaça não jogar mais no Brasileiro Sem Soteldo, Santos encara Botafogo no Rio
São Paulo (AE) - O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou na
noite desta sexta-feira que
o time não entrará mais em
campo no Brasileirão se a
torcida for liberada somente
para os jogos disputados no
Rio de Janeiro. Mais cedo,
o prefeito Marcelo Crivella
disse que a partida entre
Flamengo e Athletico-PR,
no dia 4 de outubro, terá
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N

torcedores no Maracanã.
“O Corinthians só aceita
a volta do público aos estádios se todos os times da
Série A tiverem a mesma
oportunidade, independente
do estado ou cidade. Se não
forem as mesmas condições
pra todos não entraremos
em campo”, declarou Sanchez, em seu perfil no Twitter. Oficialmente, em seus
canais de comunicação, o
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clube não se manifestou.
No fim da tarde desta
sexta, Crivella afirmou
que faria um apelo à CBF
para autorizar a presença
de público no duelo entre
Flamengo e Athletico-PR,
no dia 4 de outubro, pelo
Brasileirão, no Maracanã. O
objetivo do prefeito seria de
que o estádio recebesse 20
mil torcedores, um terço de
sua capacidade atual.
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Santos, (AE) - Sem Soteldo,
o Santos vai ao Engenhão
enfrentar o Botafogo neste domingo, às 18h15, com
a missão de deslanchar no
Campeonato Brasileiro. O time
paulista está invicto há quatro
jogos na competição, mas
ainda não conseguiu engatar
uma sequência de resultados
positivos que o deixasse mais
próximo dos líderes.
Nas últimas quatro partidas, o Santos acumulou em-
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pates com Vasco e São Paulo,
e saiu vitorioso contra Ceará
e Atlético-MG. Os bons resultados deixaram a equipe do
técnico Cuca com 15 pontos,
brigando na parte de cima
da tabela, mas ainda foram
insuficientes para alcançar
os líderes. A equipe tem novo
compromisso pela Libertadores na quinta-feira, quando
enfrenta o Delfín, lanterna
do Grupo G, no Equador. Pela
maratona de partidas, pode
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ser que Cuca preserve alguns
atletas no duelo no Engenhão.
Certo é que o atacante
Yeferson Soteldo está suspenso pelo acúmulo de cartões
amarelos e não joga. Ele está
na pré-lista de convocados da
seleção da Venezuela e pode
desfalcar a equipe em até três
partidas. O seu substituto
neste domingo é um mistério.
Lucas Braga é o mais cotado
para jogar, mas Arthur Gomes
também está no páreo.
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UNIPAR

VESTIBULAR ON-LINE

Unipar recorre à tecnologia para seu processo seletivo
Conectados à internet, todos os inscritos farão a prova em casa; medida é
para evitar aglomerações
Apostando em nova fórmula, a Universidade
Paranaense está com inscrições abertas para
o vestibular 2021, oferecendo mais de 150
opões de cursos, nas modalidades presencial,
semipresencial e a distância. Os inscritos em
todos, com exceção ao de Medicina, farão
prova on-line no dia 8 de novembro; para os
candidatos às vagas de Medicina a prova será
presencial, em dezembro [no dia 6].
Por atrair sempre muitos candidatos, e
devido à pandemia de covid-19 que requer
distanciamento, a Unipar vai recorrer às
plataformas digitais para garantir a realização
de seu processo seletivo. A estratégia é para
evitar os riscos que as aglomerações geram.
A equipe de TI da Instituição intensificou

o ritmo dos trabalhos para que tudo
transcorra com tranquilidade, desde este
período de inscrição ao de matrícula.
No site oficial da Unipar, o interessado
em estudar na Universidade Paranaense
encontra um leque grande de informações
sobre os cursos e o vestibular.
Para sanar dúvidas, a Unipar coloca à
disposição dos candidatos sua equipe do
call center, treinada e motivada para o
serviço. Também pronta para dar toda a
atenção que for necessária em relação às
provas e aos atrativos da Unipar está a
equipe de mídia digital, que diariamente
alimentará os canais da Unipar com
mensagens.

CURSOS OFERECIDOS NA UNIPAR DE UMUARAMA
Presencial
• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Direito/noturno
• Direito/matutino
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Civil
• Engenharia Mecânica
• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia/Integral
• Odontologia/noturno
• Pedagogia
• Psicologia
• Sistemas de Informação

Conheça outras formas de ingressar na Unipar

Semipresencial
• Administração
• Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
• Arquitetura e Urbanismo
• Biomedicina
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Design de Interiores
• Design de Moda
• Educação Física
• Engenharia Agronômica

• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia da
Computação
• Engenharia de Software
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia Química
• Estética e Cosmética
• Farmácia

• Fisioterapia
• Gestão em Agronegócio
• Jogos Digitais
• Nutrição
• Processos Gerenciais
• Produção Audiovisual
• Publicidade e
Propaganda
• Química Industrial
• Sistemas de Informação
• Terapia Ocupacional

Enem, histórico e nota de redação
Mais democrático, o processo seletivo da Unipar
oferece outras três escolhas para o candidato que
não quiser fazer a prova. Confira:

Ele pode concorrer com o aproveitamento da nota
de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, em
qualquer uma das edições de 2010 a 2019;
Ou pode disputar vaga com a maior nota obtida
entre as disciplinas constantes no seu histórico
escolar do ensino médio;
Ou, ainda, aproveitar a nota da redação de
vestibular que tenha feito na Unipar,
entre 2015 a 2020.

Saiba mais em vestibular.unipar.br
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“O Show do Esporte” está de volta

Na novela de Lícia Manzo

Hoje a Band volta a exibir o “Show do Esporte”, às
10 horas, com apresentação de Glenda Kozlowski e Elia
Júnior. Grande sucesso dos anos 1980, 1990 e 2000, o programa reunirá o melhor de todas as modalidades. Às 10h30
tem a estreia do Campeonato Alemão com o confronto
entre Leipzig e Mainz, narrado por Cacá Fernando com
comentários de Denílson e Rafael Oliveira. Às 13 horas,
o público poderá acompanhar ao vivo o jogo Sassuolo x
Cagliari pelo Campeonato Italiano. O duelo tem narração
de Ulisses Costa e comentários de Müller e Fábio Piperno. E não para por aí! Vitória e Flamengo se enfrentam
às 15h30 pela décima rodada do Campeonato Brasileiro
Feminino. O duelo, que acontece no Estádio do Barradão,
em Salvador, terá narração de Oliveira Andrade e comentários de Alline Calandrini e Nathalia Batista. Um
verdadeiro show na TV aberta para os amantes do esporte.

A bela Andréia Horta foi confirmada como uma das estrelas de “Um Lugar ao Sol”, novela que está sendo escrita
por Lícia Manzo e que a Globo pretende mostrar na faixa
das nove da noite. Consta que o protagonista masculino
será Cauã Reymond, na pele de dois personagens.

Lucas Lucco será papai

Lucas Lucco e Lorena Carvalho contaram a novidade
que estava sendo mantida em segredo pelo casal. Eles
estão grávidos novamente. Lembrando que Lorena sofreu
um aborto espontâneo no ano passado.

Falando ainda de “Um Lugar ao Sol”

A Globo está montando um super elenco para dar
vida à trama. Além de Andréia Horta e Cauã Reymond,
estão na lista Reginaldo Faria, Alinne Moraes, Danton
mello, Marco Ricca, Daniel Dantas, Gabriel Leone, Denise Fraga, Fernanda Freitas e Mariana Lima.

Mostrando o ﬁlhinho

A apresentadora Flávia Viana compartilhou vídeo
nas redes sociais mostrando a chegada do filho Gabriel
em casa. O menino nasceu no último dia 16, em São
Paulo. A emoção tomou conta da família, principalmente do papai, Marcelo Zangrandi.

Escolhendo o elenco

Ana Hikari, que tanto sucesso faz em “Malhação:
Viva a Diferença” interpretando a Tina, foi confirmada
no elenco de “Quanto Mais Vida Melhor”, a novela de
Mauro Wilson que substituirá “Salve-se Quem Puder”.
A atriz comemorou o novo desafio. Vale lembrar que
atualmente a Globo reprisa “Malhação: Viva Diferença”.

Mesaniversário

Theo, o filhinho de Sorocaba e Biah Rodrigues, ganhou festa de mesaniversário; ele completou 4 meses.
Os papais organizaram tudo com o tema cowboy, com
direito de figurino à caráter para o aniversariante.

As roupas de Marina Ruy Barbosa

A atriz acaba de lançar uma linha de moletons chiques com a sua própria marca. E ela posou da sessão
de fotos que marcou o lançamento da sua nova coleção.
Bonito de se ver.

Fazendo bolo

Numa live, Mariana Ximenes disse que aproveita
o isolamento social para
ficar mais perto de sua mãe,
Dona Fátima, e também se
dedica às tarefas domésticas. A atriz se descobriu na
cozinha e sua especialidade
tem sido os bolos, especialmente aquele de cenoura
com calda de chocolate.

O futuro de
Geraldo Luís

O apresentador da Record continua cumprindo
o isolamento social e faz
parte do grupo de risco
para COVID-19. No entanto, a emissora já pensa
na produção de uma nova
atração para ele; ainda não
foi definido se será diária ou
semanal.

Emocionada

Fátima Bernardes ficou bastante emocionada
com o vídeo que recebeu
do filho Vinicius, que está
morando e estudando em
Paris, na França. Durante
o programa “Encontro”,
ela foi surpreendida pela
mensagem de aniversário
enviada pelo filho. A data
também teve comemoração
com festa íntima, realizada
na casa da apresentadora e
que contou com a presença
somente da família.

1) Como se chamavam os personagens de
Bruno Gagliasso e Cleo
Pires, na novela “Ciranda de Pedra”, exibida
pela Globo em 2008?
a) Franz e Letícia
b) Murilo e Helena
c) Eduardo e Margarida
d) Timóteo e Bianca
2) Em qual dessas novelas a atriz Letícia Spiller
viveu a personagem Beatriz e o ator Marcelo Novaes,
Hugo?
a) “Quatro Por Quatro”
b) “Zazá”
c) “Uga Uga”
d) “Suave Veneno”
3) Em quais emissoras foi exibida a novela "Mandacaru"?
a) Rede Manchete e Rede Bandeirantes
b) Rede Record e SBT
c) Rede Globo e Rede Record
d) Rede TV! e CNT
4) Ainda na novela "Mandacaru", qual foi o personagem interpretado por Murilo Rosa?
a) Tirana
b) Aquiles
c) Juliano
d) Marcos
5) Que atriz interpretou a megera Ernestina na
primeira versão de "Chiquititas"?
a) Magali Biff
b) Carolina Ferraz
c) Daniela Aedo
d) Camila Morgado
(Respostas: 1-c / 2-b / 3-a / 4-b / 5-a)
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Filmes
O Ataque
(White House Down) 13h15, na Record, EUA, 2013.
Direção de Roland Emmerich. Chamming Tatum, Jamie
Foxx, Maggie Gyllenhaal, Joey King, Jason Clarke e Richard Jenkins. O ex-militar John Cale tinha o grande sonho
de entrar para a equipe do serviço secreto que protege o
presidente dos Estados Unidos, mas vê sua intenção ir
por água abaixo quando não é aprovado na seleção. Sem
saber como dar a notícia para sua filha, ele a leva para
um passeio à Casa Branca. O que John não esperava era
que neste mesmo dia o local fosse atacado por um grupo
paramilitar fortemente armado. Com o governo tendo que
enfrentar o caos na nação e o relógio correndo, cabe a John
encontrar algum jeito de salvar o presidente do ataque.
O Pequeno Órfão
(Rémi Sans Famille) 14h00, na TV Brasil, França, 2018.
Direção de Antoine Blossier. Com Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Jacques Perrin, Virgnie Ledoyen, Jonathan
Zaccaï, Ludivine Sagnier.O longa-metragem acompanha as
aventuras de Rémi, um garoto que é abandonado em uma
igreja quando bebê. A doce Madame Barberin assume a
maternidade, porém seu marido, com dificuldades financeiras após um grave acidente, resolve devolver o menino
para o orfanato. No caminho, porém, ele se depara com um
ex-violinista chamado Vitalis. O artista descobre o talento
musical de Rémi e se oferece para "alugar" o garoto para o
menino escapar do orfanato. Os dois passam a viajar pela
França para entreter as pessoas.
O Sétimo Filho
(The Seventh Son) 14h15, na Globo, EUA, 2014. Direção
de Sergey Bodrov. Com Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne
Moore, Alicia Vikander. John Gregory é o sétimo filho do
sétimo filho e mantém uma cidade do Século XVIII relativamente bem e longe dos maus espíritos. No entanto, ele não é
mais jovem e suas tentativas de treinar um sucessor foram
todas mal sucedidas. Sua última esperança é um menino
chamado Thomas Ward, filho de um jovem fazendeiro. Seu
primeiro desafio será grande: ele terá que enfrentar a mãe
Malkin, uma terrível e poderosa bruxa, que escapou do
seu confinamento quando o grande mestre Gregory estava
afastado da cidade.
Cassino
(Casino) 20h00, na Bandeirantes, EUA, 1995. Direção
de Barbara De Fina. Com Robert De Niro, Sharon Stone,
Joe Pesci. No início dos anos 70, o mafioso Sam Rothstein
é encarregado de administrar um cassino em Las Vegas.
Inicialmente, ele e o amigo Nicky Santoro, com tendências
violentas, conseguem transformar a casa de jogos em um
verdadeiro império. Mas Sam tem uma fraqueza: ele se
apaixona e casa com a bela Ginger, uma ex-prostituta
ainda ligada a um trambiqueiro. Com o passar dos anos,
a fortuna de Ace vai diminuindo, e ele questiona se esses
dois comparsas foram a real causa do seu declínio.
O Exterminador do Futuro: Gênesis
(Terminator Genisys) 22h50, na Globo, EUA, 2015.
Direção de Alan Taylor. Com Arnold Schwarzenegger,
Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons,
Dayo Okeniyi. Em 2029, a resistência humana contra as
máquinas é comandada por John Connor. Ao saber que a
Skynet enviou um exterminador ao passado com o objetivo
de matar sua mãe, Sarah Connor, antes de seu nascimento,
John manda o sargento Kyle Reese de volta ao ano de 1984
na intenção de garantir a segurança dela. Entretanto, ao
chegar, Reese é surpreendido pelo fato de que Sarah tem
como protetor outro exterminador T-800, enviado para
protegê-la quando ainda era criança.
Inimigos de Sangue
(Welcome to the Punch) 22h30, na Bandeirantes, Inglaterra, 2013. Direção de Rory Aitken. Com James McAvoy,
Mark Strong, Andrea Riseborough, Johnny Harris. Depois
de seu envolvimento em diversas atividades criminosas,
Jacob Sternwood refugia-se na Islândia para ficar longe
dos policiais britânicos. Porém quando seu filho se envolve
em um sequestro malsucedido, ele é obrigado a voltar a
Londres para resolver a situação. Este retorno é a grande
oportunidade para o detetive Max Lewinsky, que sempre
perseguiu Jacob, finalmente capturá-lo.

Áries
Saiba lidar com os aborrecimentos
provocados por pessoas de seu convívio para que não se transformem em
mágoas profundas. Cuide da saúde e
evite acidentes.

Libra
Reveja seus objetivos e seja realiﬆa.
O período favorece mudanças. Não
deixe que as situações do passado
te amargurem e concentre-se no que
acontece hoje.

Touro
Aproveite o período para dedicar-se
mais às atividades físicas. Use o seu
bom senso para evitar confusões desnecessárias. Encha a sua de alegria.
Esqueça um pouco os problemas.

Escorpião
Aumente o seu círculo de relações e
de amigos. Evite fazer inimigos ainda
que iﬆo lhe cuﬆe algumas concessões. Pense na magia do amor para
ter uma vida mais feliz.

Gêmeos
Esse período representa benefícios
para você. Cuide da saúde. Não discuta com pessoas desconhecidas e faça
de tudo para fazer mais amigos. Seja
gentil e sincero. Sua vida vai melhorar.

Sagitário
Não perca a concentração. Aproveite
o período para planejar o futuro e dê
atenção para as oportunidades que
vão aparecer. Tenha cautela no trato
com a pessoa amada.

Câncer
Cuidado ao lidar com assuntos financeiros ou de trabalho. Valorize mais a
pessoa amada. Tire um momento para
curtir a família ou fazer um passeio
romântico com seu par. Aproveite!

Capricórnio
Não deixe a ambição dominar as
suas ações. Cuidado para não sonhar
demais, ponha os pés no chão e viva
no mundo real. Faça as mudanças importantes que necessita, em sua vida.

Leão
Bom para os passeios e o relacionamento com os amigos. Saiba
aproveitar e aprender mais neﬆa
troca de ideias. Cuidado ao lidar com
assuntos financeiros. Não gaﬆe mais
do que ganha.

Aquário
Aproveite eﬆa fase de boas influências. Correr risco, às vezes, é necessário, mas aja sempre com prudência
e responsabilidade. Conte com o apoio
da pessoa amada. Saúde favorecida.

Virgem
As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e qualquer
queﬆão que se ligue aos seus direitos,
devem ser tratadas com cautela e
coragem. Conte com os amigos.

Peixes
O momento é ideal para colocar os
pensamentos em ordem. Procure relaxar e não deixe o pessimismo tomar
conta de sua mente. Saúde boa. Não
se esqueça de organizar suas férias.

SAúde
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IBELEZA

Pilates e ioga ajudam a reduzir o
estresse e garantir bem-estar
Ainda não é tempo de deixar as precauções de lado,
mas o nosso dia a dia pouco
a pouco vai ganhando uma
nova normalidade. É tempo
de prestar mais atenção à
nossa autoestima, prestar
mais atenção à beleza, uma
vez que há mais de seis meses,
nos dedicamos quase que
exclusivamente a preservar
a nossa vida.

INTERRUPÇÃO
Quando o isolamento
social começou, foi preciso
deixar de lado a academia
e se reinventar, fazendo os
exercícios em casa. É certo
também a interrupção da
rotina causou estresse ainda
maior do que aquele que normalmente nos “atacava”.
O resultado é que ficamos
irritados, cansados física e
mentalmente. E tudo isso reflete no corpo sendo que uma
das primeiras consequências
é a obesidade, dores musculares, acne, envelhecimento
precoce e total falta de ânimo.
PILATES
A atividade física é um santo remédio para esses males.

PERSONAL
As academias aprimoraram o seu atendimento e
oferecem quase que o apoio
individual, tendo em seus
quadros profissionais capacitados a orientarem quanto ao
melhor exercício, de acordo
com o desejo e as condições
físicas do cliente. Isto quer
dizer que as academias idôneas fazem uma avaliação
prévia e, baseando-se nisso,
elaboram um programa de
treinamento, e continuam
avaliando periodicamente o
desenvolvimento do aluno ou
da aluna.

VEndAS
Residencias:

R$ 1.500.000,00

R$ 950.000,00

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

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.

IOGA
Geralmente, aliado ao Pilates está à musculação, com
prioridade aos exercícios
aeróbicos.

Algumas academias incluíram a Ioga na sua lista
de possibilidades. A Ioga tem
suas raízes na cultura indiana
e propõe o autoconhecimento

VEndAS

VEndAS

R$ 700.000,00

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00

VEndAS
R$ 850.000,00

Através de alongamentos que usam o peso do próprio corpo durante a execução, é possível
ganhar mais flexibilidade e força muscular / GB Imagem

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

VEndAS

Residencias:

CORTISOL
Os especialistas no assunto explicam que os exercícios
de Ioga abaixam os níveis do
cortisol, um hormônio que é
produzido pelas glândulas
suprarrenais para fazer
frente ao estresse, então
quanto mais agitado o seu
dia, mais cortisol aparece
na corrente sanguínea daí
aumenta a pressão arterial,
aumenta os níveis do açúcar
e ainda afeta a imunidade do
organismo.

Sobrados:

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

Residencias:

e não exige horas de prática.

Você conhece o Pilates, aquele
método criado pelo alemão
Joseph Pilates?
Ele oferece vários exercícios diferentes com a mesma
finalidade; são alongamentos
que usam o próprio peso
do corpo na sua execução e
prometem dar mais flexibilidade e força muscular, além
de melhorar a respiração e
corrigir a postura. Ele pode
ser praticado no solo ou nos
aparelhos específicos que
também foram criados pelo
próprio Pilates.

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

VEndAS
R$ 380.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 270.000,00

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

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

R$ 3.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

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

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

VEndAS

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

Residencias:

através da meditação. A sua
prática orientada por profissionais no assunto auxilia na
correção da postura, relaxa,
alonga e tonifica os músculos

CUIDADOS
Assim, livrar-se dele é
uma grande tacada. Aquelas
famigeradas dores nas costas
também desaparecem e o praticante dorme melhor, acorda
mais disposto.
A atividade física regular
proporciona um bem-estar
enorme e um alívio ao estresse.
Lembrando que ainda é
preciso observar os protocolos sanitários contra o novo
coronavírus, mas já é possível
retomar – ou começar – as
atividades físicas fora de casa.

VEndAS
VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

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

R$ 180.000,00

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

R$ 175.000,00

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

Terrenos:

R$ 1.300.000,00

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

R$ 975.000,00

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

R$ 140.000,00

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

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

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

R$ 850,00

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

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

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

R$ 2.450,00

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 7.000,00

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

R$ 8.000,00

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

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av. Presidente Castelo Branco,
4293, Zona VI. +
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro
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As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino superior e na classe A

IRETRATOS DA LEITURA

Tempo gasto nas redes sociais está tomando
o lugar da leitura dos livros físicos e digitais
Umuarama – O consumo de alimentos
saudáveis é difundido globalmente para
preservação da saúde
do corpo, mas você já
parou e pensou o que
consumimos para manter a mente saudável?
Em quatro anos o Brasil perdeu mais de 4,6
milhões de leitores de
livros e muitos desses
para as redes sociais.
Os dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada
entre 2015 a 2019, e ratificados pela escritora
e alfabetizadora Ângela Russi. A professora
acredita que este cenário pode proporcionar
um prejuízo intelectual
aos brasileiros, devido
a pobreza de conteúdo
consumido. “É nessas
leituras rápidas e pobres de redes sociais e
aplicativos de mensagem, que muita gente
cai nas conhecidas fake
News”, alertou.
De acordo com a 5ª
edição da pesquisa Retratos da Leitura no
Brasil, realizada pelo
Instituto Pró Livro em
parceria com o Itaú Cultural, a internet e as
redes sociais são razões
para a queda no percentual de leitores, sobretudo entre as camadas
mais ricas e com ensino
superior. “A gente nota
que a principal dificuldade apontada é tempo
para leitura e o tempo
que sobra está sendo

usado nas redes sociais”, apontou acordo
com a coordenadora da
pesquisa, Zoara Failla.
O estudo mostra que
82% dos leitores gostariam de ter lido mais.
Quase a metade (47%)
diz que não o fez por
falta de tempo. Entre
os não leitores, 34%
alegaram falta de tempo
e 28% disseram que não
leram porque não gostam. Esse percentual é
5% entre os leitores.
A internet e o WhatsApp ganharam espaço entre as atividades
preferidas no tempo
livre entre todos os entrevistados, leitores e
não leitores. Em 2015,
ao todo, 47% disseram
usar a internet no tempo
livre. Esse percentual
aumentou para 66% em
2019. Já o uso do WhatsApp passou de 43%
para 62%.
LEITOR É LEITOR
Mesmo neste cenário
de deficit de leitores,
Ângela Russi acredita
que a pessoa com hábito
de ler pode até parar a
leitura por alguns meses, por motivos diversos, mas sempre será
um leitor. “Quem é leitor
é leitor, podemos parar
um mês ou dois meses,
mas com o passar do
tempo a pessoa vai voltar a ler”, acredita a
escritora.
E na visão otimista da
entrevistada, ela acredita que muitas pessoas

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

(44) 98419-7536

Dados da pesquisa
De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os
não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5
anos que não leram nenhum livro, nem mesmo
em parte, nos últimos três meses, representam 48% da população, o equivalente a cerca
de 93 milhões de um total de 193 milhões de
brasileiros. As maiores quedas no percentual
de leitores foram observadas entre as pessoas
com ensino superior - passando de 82% em
2015 para 68% em 2019 -, e entre os mais ricos.
Na classe A, o percentual de leitores passou
de 76% para 67%.

Contar histórias é uma das melhores formas de iniciar a
vida de um futuro leitor, orientou a professora Ângela Russi

começaram a ler com a
pandemia do coronavírus. “O próprio jornal
Umuarama Ilustrado
divulgou matéria no início da semana falando
do aumento na compra
de livros no período de
pandemia”, disse Ângela Russi.
ARTIGO DE LUXO
A escritora umuaramense também falou da
dificuldade para conse-

guir comprar um livro,
devido os valores, principalmente agora com
o aumento de impostos
na indústria do livro.
“O preço do livro é alto
para muitas pessoas, é
um artigo de luxo. Hoje
eu posso dizer que tenho
condições para comprar
um livro, depois de muitos anos de trabalho, mas
antes eu não conseguia
e por isso li muito livro
emprestado”, ressaltou.

FORMAÇÃO
DE LEITORES
“A coisa mais linda do
mundo é poder dar um
livro para uma criança e
ver que ela está interessada”, exclamou Ângela
ao falar da formação
dos leitores. Atuando na
alfabetização de milhares de umuaramenses,
a professora alerta os
pais que o estímulo a leitura é o melhor presente
para vida dos filhos. “A
criança é como um solo
fértil. Se você planta a
semente e regar periodicamente ela via crescer
e florescer”, exclamou.
Contar histórias é
uma das melhores formas de iniciar a vida de
um futuro leitor, orientou a professora. “Quer
levar o gosto da leitura
para criança? Conte
histórias de uma forma
atrativa para ela, pois a
criança é lúdica. Minha
mãe tinha pouca leitura
e ela contou a história
de José da Bíblia para

mim, quando eu era pequenininha. Nunca mais
esqueci e até hoje quando vejo essa história me
lembro da simplicidade
da minha mãe contado.
A leitura é mágica e
transformadora”, explicou.
LER O MUNDO
O ser humano é movido pela comunicação,
é um individual social e
vive em bando desde os
primórdios. Desta forma,
a leitura é essencial para
a plasticidade do cérebro
e desta forma ler o mundo. “O leitor consegue
interpretar e interpretar
o mundo é ver além das
linhas. A leitura não
está só no livro a leitura
é o todo. Lemos tudo ao
nosso redor, a comida,
as pessoas, os lugares e
os animais. Quando mais
lermos livros diversos,
mais teremos o potencial
para decifrar os códigos
da vida” finalizou Ângela.

PROJETO ILUSTRADA FM
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“MILÃO NA MÃO”, só na ILUSTRADA FM!
É mais uma feliz ganhadora da promoção
MILÃO NA MÃO, da rádio ILUSTRADA FM.
É a Helen Cássia de Carvalho Martins Santos, moradora de Perobal.
Este foi o segundo sorteio da promoção e
aconteceu ao vivo no dia 31 de agosto durante
o programa JUNTO E MISTURADO, da
ILUSTRADA FM.
O empresário convidado para fazer o sorteio
foi o Eliovander S. Scaunichi da Solumedi
Umuarama.
A Helen Cássia, professora de 24 anos,
moradora em Perobal, preencheu 03 cupons
da promoção na DETALLY FUNILARIA E PINTURA. Vale lembrar que a
ganhadora no último sorteio da promoção
MILÃO NA MÃO também é de Perobal.
A Helen Cássia ficou surpresa e muito feliz
quando recebeu o telefonema da rádio ILUSTRADA FM avisando que era a ganhadora
dos MIL REAIS em dinheiro.
A sortuda ouvinte recebeu o prêmio diretamente das mãos dos proprietários da
DETALLY FUNELARIA E PINTURA,
Marcos Moreno de Souza e Andreia Italiano
Turci, juntamente com Cidinha Melo, gerente
comercial da rádio ILUSTRADA FM, na
tarde do dia 01 de setembro.
A ILUSTRADA FM é a única rádio de
Umuarama que dá MILÃO NA MÃO em
dinheiro vivo todos os meses.
Para participar, basta comprar qualquer valor nas lojas participantes, preencher o cupom
e aguardar o sorteio, que é realizado sempre
no último dia útil de cada mês.
Os sorteios são transmitidos ao vivo pela
rádio ILUSTRADA FM e simultâneamente
pela página da emissora em facebook.com/
radioilustradafm.
O próximo sorteio da promoção MILÃO NA MÃO será no dia 30 de setembro durante o programa JUNTO E
MISTURADO, das 12h00 às 14h00.
A cada mês, uma empresa participante da
promoção MILÃO NA MÃO é convidada
para participar realizando o sorteio, o que
demonstra ainda mais a transparência da
promoção
A promoção MILÃO NA MÃO é um projeto exclusivo da rádio ILUSTRADA FM, com
o patrocínio das seguintes empresas:
CHOPP UMUARAMA DELIVERY
DESTRO ACABAMENTOS
DETALLY FUNILARIA E PINTURA
FÓRMULA AUTO CENTER
O BOTICÁRIO
ÓTICA SOL
POSTO VENEZA
PAULINHO PNEUS
PARANÁ HIDRÁULICOS
SOLUMEDI UMUARAMA
X-PORT NUTRIÇÃO SAUDÁVEL
VIA CAR VEÍCULOS.
Garanta já o seu cupom para o próximo sorteio e
boa sorte.

Helen Cássia de Carvalho Martins Santos, com seus MIL REAIS EM DINHEIRO NA MÃO, ao lado
dos proprietários da DETALLY FUNELARIA E PINTURA, Marcos Moreno de Souza e Andreia
Italiano Turci e Cidinha Melo, Gerente Comercial da rádio ILUSTRADA FM.

O SORTEIO

Momento do sorteio durante o programa JUNTO E MISTURADO, com os apresentadores Adriano
Shock e Rose Alves e o Eliovander S. Scaunichi da SOLUMEDI UMUARAMA.

DIA DO PRÓXIMO SORTEIO: 30/09 (QUARTA-FEIRA)
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CHEVROLET
HEVROLET
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

CELTA 1.0 10/11
Preto, completo. R$
19.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CORSA SEDAN
1.4 PREMIUM
08/09, prata completo,
R$ 21.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

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

S10 EXECUTIVA
11/11
4X4, dupla, prata, completa.
R$ 62.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563

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

FIATFIAT
MOBI 17/17
Ar, direção, completo,
branco. R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

PALIO 1.0 2004

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

34.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA DUPLA
ADVENTURE

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

1.8, 10/10, prata. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA FIRE
1.4 CE
Relíquia, completa 2010/10
Flex, ar, direção e vidro.
R$ 24.900,00. Contato:
99976-0509 Carlos

FORDFORD
FIESTA
TITANIUM
2017, completo, automático,
branco R$ 36.000,00 + 31
parcelas de R$ 708,00 .
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

FOCUS HATCH
S.E 1.6

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

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

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

RENAULT
LOGAN 1.0 17/18
Branco, completo. R$

TUCSON 2012

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

FOX TREND 1.0
09/10
Preto, completo, 120.000 km.
R$ 21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0 2003/04
Prata, 4 portas,R$ 12.500,00.
Fones: (44) 3622 -3292 /
99976-0563.

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

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

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI

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

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

AGILE 1.4 LTZ
12/13 BRANCO COMPLETO

R$ 29.900,00

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

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

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
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
Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada
na Rua Mato Grosso,
Zona II, Umuarama/PR.

COBALT 1.4 LTZ 13/14
PRATA COMPLETO

R$ 37.900,00

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

CRUZE SEDAN LTZ 1
TURBO 17/18 BRANCO
COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

HYUNDAI HB20 1.0
COMF. 17/18
BRANCO COMPLETO

ONIX 1.4 ACTIV
19/19 PRETO
COMPLETO

R$ 54.900,00 R$ 42.900,00 R$ 54.900,00

Contendo 281.51m² de
área construída, 280.00m²
de área total sendo 1
suíte máster, 2 Quartos,
Sala de estar, Sala de
Jantar, Banheiro social,
Cozinha planejada, Copa,
Despensa, Área de Serviço,
Churrasqueira, Piscina
e 2 vagas de garagem.
Valor R$ 1.200.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

APARTAMENTOS

APARTAMEN
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103,
Edifício
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

Classificados

Umuarama Ilustrado
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NÃO PERCA! NESTE LEILÃO SERÃO LEILOADOS 32 IMÓVEIS, EM ATÉ 30 PARCELAS COM ENTRADA DE 25% OU À VISTA.
Airton Queiroz Silva - Leiloeiro Público Oficial - Mat. 590 / Jucepar

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE UMUARAMA - PR - SEGUNDA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Informações, Dúvidas, Detalhes, Visitação e Editais:
Datas:
LEILÃO

1º Leilão: 15 / outubro / 2020 às 14:00 horas 44-99907-8268 / 41- 99991-9477 / 41-3354-5608
www.leiloeiroqueiroz.com.br
2º Leilão: 21 / outubro / 2020 às 14:00 horas
FORMAS DE PAGAMENTO: PARCELADO OU À VISTA
- PARCELAMENTO EM ATÉ 30 PARCELAS MENSAIS, COM ENTRADA DE NO MÍNIMO 25% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO OU À VISTA.
- CONSULTE AS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO, ANTES DE CADA LEILÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM O LEILOEIRO.

Observações:

ON LINE.

IMPORTANTE: FICA CONSIGNADO A POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO NO PRIMEIRO LEILÃO,

OBSERVANDO-SE O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO SOMENTE
À VISTA OU PARCELADO PELO PREÇO MÍNIMO DO VALOR DA AVALIAÇÃO(CONSULTE)
- NO SEGUNDO LEILÃO, OBSERVANDO O PREÇO MÍNIMO DE 60% DO VALOR
DA AVALIAÇÃO, PODERÁ SER PARCELADO OU À VISTA (CONSULTE)

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

LEILÃO SOMENTE NA MODALIDADE ON LINE. CADASTRE-SE E HABILITE-SE AGORA E FAÇA O SEU LANCE NO SITE: WWW.LEILOEIROQUEIROZ.COM.BR
LOTE 1 - 50% (CINQUENTA POR CENTO), APROXIMADAMENTE 25,5 ALQUEIRES
DA PARTE IDEAL DO IMÓVEL DA GLEBA N° 08, DO NÚCLEO SERRA DOS
DOURADOS, MUNICÍPIO DE DOURADINA, LOCALIZADO ENTRE VILA FORMOSA
E DOURADINA, À APROXIMADAMENTE 7 KM DE DOURADINA - 50% da parte ideal
pertencente ao executado do Lote de terras sob n° 4-B-4/A, da Gleba n° 08, do Núcleo Serra dos
Dourados, Município de Douradina com área total de 123,4200 hectares, ou seja, 51 Alqueires
– SP. Imóvel com Matrícula n° 35.438, do 1° CRI de Umuarama. Trata-se de área de mata nativa
da região, em que não se pode fazer alterações, dificultando o comércio do imóvel. No entanto é
possível a alienação de mata nativa, o que não é possível seria a exploração da área, diante das
peculiaridades do imóvel, há grande depreciação do valor do alqueire, visto que o comércio desta
área só é interessante a quem já possui propriedade e precisa de área de reserva legal.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 0006750-41.2015.8.16.0173 CS.
Valor da Avaliação: R$ 320.000,00 – parte ideal de 50%
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 192.000,00 – parte ideal de 50%
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 192.000,00 – parte ideal de 50%
LOTE 2 - RESIDÊNCIA MISTA NA RUA COPACABANA, 1635, NO JARDIM SÃO
RAFAEL, EM UMUARAMA - Data nº 09, da quadra nº 03, do loteamento denominado
Jardim São Rafael em Umuarama, com a área de 297,00 m². Matrícula nº 24.637 do 1º CRI de
Umuarama. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 12474-89.2016.8.16.0173 ET.
Valor da Avaliação: R$ 220.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 132.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 132.000,00
LOTE 3 - IMÓVEL NA RUA AUGUSTO FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS FUNDOS
DO JARDIM MODELO, PRÓXIMO AO CONJUNTO RESIDENCIAL GUARANI EM
UMUARAMA - Lote de terras sob nº 07, da quadra nº 07, Jardim Modelo, em Umuarama, com
área de 491,14 m². Matrícula nº 43.817 do 1º CRI de Umuarama. Trata-se de terreno vazio, sem
ocupantes. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 12487-59.2014.8.16.0173 ET.
Valor da Avaliação: R$ 150.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 90.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 90.000,00
LOTE 4 - RESIDÊNCIA NA RUA DOM ELEUTÉRIO, PARQUE DOM BOSCO, PRÓXIMO
A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM UMUARAMA - Lote de terras sob n° 08,
da Quadra n° 10, Parque Dom Bosco, com área total de 433,80 m², em Umuarama. Matrícula n°
9.397 do 2º CRI de Umuarama. Benfeitorias: Sobre o lote está edificada uma residência de aprox.
80,00 m². Possui servidão perpétua de passagem para linhas de transmissão de energia elétrica
situadas entre Umuarama e Cidade Gaúcha; cessão de direitos vertido para Copel Transmissão S/A.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 560-91.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 132.287,43 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 79.373,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 79.373,00
LOTE 5 - IMÓVEL DO PARQUE CAIUÁ, NA RUA MANOEL BOTELHO CORDEIRO
COM A RUA NOVO CAMINHO, PRÓXIMO A UEM E PRÓXIMO A RODOVIA QUE LIGA
UMUARAMA A XAMBRÊ, EM UMUARAMA - Lote nº 09, Quadra nº. 03, do loteamento
denominado Parque Caiuá, com área de 497,88 m². Matrícula nº. 49.018, do 1º CRI de Umuarama.
Imóvel sem benfeitoria. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 5314-47.2015.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 80.000,00 - - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 48.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 48.000,00
LOTE 6 - IMÓVEL NA RUA GILIO GASPARETTO, JARDIM IMPERIAL II, PRÓXIMO A
IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM UMUARAMA, CONTENDO
BENFEITORIA - Lote de terras sob n° 01-B, subdivisão da data nº 01, da Quadra n° 03, com
área de 140,12 m², do Jardim Imperial II, nesta cidade. Matrícula n° 16.968 do 2º CRI de
Umuarama. Sobre o lote está edificada uma residência de alvenaria antiga, possuindo aprox.
80,00 m², em regular estado. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15310-98.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 142.120,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 85.272,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 85.272,00
LOTE 7 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 10, da Quadra nº. 07, do loteamento denominado Parque Firenze, em
Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.604 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15699-83.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 85.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 51.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
LOTE 8 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 10, da Quadra nº. 08, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama,
com área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.619 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15786-39.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 105.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 9 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 03, da Quadra nº. 11, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama,
com área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.693 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15691-09.2017.8.16.0173 EF.

Valor da Avaliação: R$ 105.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 10 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 06, da Quadra nº. 11, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.696 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15602-83.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 100.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 60.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 60.000,00
LOTE 11 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 14, da Quadra nº. 12, do loteamento Parque Firenze em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.721 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15078-86.2017.8.16.0173EF.
Valor da Avaliação: R$ 85.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 51.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
LOTE 12 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 26, da Quadra nº. 12, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.733 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos 15081-41.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 100.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 60.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 60.000,00
LOTE 13 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 15, da Quadra nº. 13, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.754 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos 15690-24.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 14 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 09, da Quadra nº. 14, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.767 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15688-54.2017.8.16.0173 EF.- Valor da Avaliação: R$ 105.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 15 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 05, da Quadra nº. 15, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.780 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15230-37.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 16 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 09, da Quadra nº. 15, do loteamento Parque Firenze, situado no
Município de Umuarama/PR, com área de 360,00 m². Imóvel com Matrícula nº. 26.784 do 2º CRI de
Umuarama. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15226-97.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 109.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 65.400,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 65.400,00
LOTE 17- IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 15, da Quadra nº. 15, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.790 do 2º CRI de Umuarama/PR. Imóvel sem benfeitorias.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 14539-23.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 109.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 65.400,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 65.400,00
LOTE 18 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 05, da Quadra nº. 20, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.887 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 14985-26.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 105.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 19 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 08, da Quadra nº. 20, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 461,00 m². Matrícula nº. 26.890 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 14983-56.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 85.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 51.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
LOTE 20 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 13, da Quadra nº. 20, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.895 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 14555-74.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 110.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 66.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.000,00
LOTE 21 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 07, da Quadra nº. 21, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com

área de 360,00 m². Matrícula nº. 26.905 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15185-33.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 109.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 65.400,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 65.400,00
LOTE 22 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 01, da Quadra nº. 24, do loteamento denominado Parque Firenze, em
Umuarama, com área de 540,64 m². Matrícula nº. 26.931 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15616-67.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 150.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 90.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 90.000,00
LOTE 23 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 02, da Quadra nº. 28, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 26.995 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15692-91.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 105.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 24 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 14, da Quadra nº. 28, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.007 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15716-22.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 25 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA- Lote nº. 19, da Quadra nº. 28, do loteamento denominado Parque Firenze, em
Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.012 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15764-78.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 85.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 51.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 51.000,00
LOTE 26- IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, AO LADO
DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIPAR E PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO,
EM UMUARAMA - Lote de terras sob nº 03, da quadra nº 29, Loteamento Parque Firenze, em
Umuarama, com área de 360,00 m². Matrícula nº 27.026 do 2º CRI de Umuarama. Sobre o lote não há
nenhuma espécie de benfeitoria. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 14532-31.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 27 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Data nº. 04, da Quadra nº. 29, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 360,00 m². Matrícula nº. 27.027 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15693-76.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 70.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 28 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 09, da Quadra nº. 30, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 360,00 m². Matrícula nº. 27.042 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias.
Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15073-64.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 105.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 29 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 12, da Quadra nº. 30, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 360,00 m². Matrícula nº. 27.045 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 15762-11.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 105.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 63.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 63.000,00
LOTE 30 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA - Lote nº. 08, da Quadra nº. 31, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.055 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos:14551-37.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 110.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 66.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.000,00
LOTE 31 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA- Lote nº. 09, da Quadra nº. 31, do loteamento Parque Firenze, em Umuarama, com
área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.056 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem benfeitorias. Observação:
Venda Ad corpus. Autos: 14548-82.2017.8.16.0173 EF. - Valor da Avaliação: R$ 70.000,00
Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 42.000,00 - Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 42.000,00
LOTE 32 - IMÓVEL DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE FIRENZE, EM
UMUARAMA- Lote nº. 09, da Quadra nº. 32, do loteamento denominado Parque Firenze, em
Umuarama, com área de 376,00 m². Matrícula nº. 27.076 do 2º CRI de Umuarama. Imóvel sem
benfeitorias. Observação: Venda Ad corpus. Autos: 15183-63.2017.8.16.0173 EF.
Valor da Avaliação: R$ 111.000,00 - Lance Mínimo no 1º Leilão: R$ 66.600,00
Lance Mínimo no 2º Leilão: R$ 66.600,00
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE CONSTRUIR CONSULTE A PREFEITURA.

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

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

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

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

JARDIM YOShII
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
projeto de acordo com a sua necessidade, podendo ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 20 e 21 de Setembro de 2020

I MERCADO

Vendas de veículos novos têm queda de
13,6% em agosto, aponta Fenabrave
As vendas de veículos
novos registraram uma
queda de 13,67% em agosto em comparação com o
mesmo mês do ano passado. Segundo a Federação
Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabrave), foram
emplacadas 299,6 mil
unidades em agosto. O
número representa um
crescimento de 7,35% em
relação a julho.
No acumulado dos primeiros oito meses do ano,
a comercialização de veículos apresentou queda
de 31%, com a venda de
1,8 milhão de unidades.
No período de janeiro a
agosto de 2019, foram 2,6
milhões.
O segmento de automóveis e veículos comerciais leves registra, de
janeiro a agosto, uma
retração de 35,7%, com
o emplacamento de 1,02
milhão de unidades. Em
agosto, a queda ficou em
24,7%, em comparação
com o mesmo mês de
2019, com a venda de
173,5 mil automóveis.
Caminhões e motos
No setor de cami-

No acumulado dos primeiros oito meses do ano, a comercialização de veículos apresentou queda de
31%, com a venda de 1,8 milhão de unidades

nhões, a redução nas
vendas foi menor, 15,7%
em agosto na comparação com o mesmo mês
do ano passado. Foram
vendidas no período 8
mil unidades. Nos oito
primeiro meses do ano,
as vendas de caminhões

totalizaram 55,2 mil unidades, uma queda de
15,6% em relação ao período de janeiro a agosto
de 2019.
Os emplacamentos de
motocicletas tiveram alta
de 8,29% em agosto em
relação ao mesmo mês

de 2019, com a venda de
96 mil veículos de duas
rodas. No acumulado do
ano, o setor registra queda de 25% em relação
ao período de janeiro a
agosto do ano passado,
com a comercialização de
531,4 mil unidades.

Demanda reprimida
e juros baixos

Para o presidente da
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, a alta
nas vendas de motos
atende a uma demanda
reprimida dos meses em
que as montadoras pa-

VENDAS
RESIDÊNCIAS
R$ 720.000,00

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

LOCAÇÕES
SALAS COMERCIAIS

TERRENOS
EXCELENTE
OPORTUNIDADE

ALTO PADRÃO DE
QUALIDADE

NOVÍSSIMA!

AVENIDA ROTARY, 2468 - EM FRENTE AABB
Casa Alvenaria - 203,82m²

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

PARQUE INTERLAGOS - AV. ROMEU ZOLIM
A 50m DA NOVA RODOVIÁRIA

VALOR: R$ 38.000,00
Localizado no Jardim Belo Horizonte, Quadra 10,
Lote 29,30-A. Topografia impecável. Pronto para
construção. Dimensões 6,66X20,00

TERRENO COMERCIAL COM 136,57m²
VALOR: R$ 165.000,00
Localizado na quadra 7, lote 16-B. Valorização
garantida. Dimensões: 7,00x19,51. ÓTIMO
INVESTIMENTO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!

JARDIM AEROPORTO - TERRENOS
RESIDENCIAIS COM 136,43m²
VALOR: R$ 33.900,00
Quadra 18, Lotes 10/11-A. Excelente topografia e
localização. Dimensões 7,25X18,81
Quadra 18, Lotes 10/11-B. Excelente topografia e
localização. Dimensões 7,25X18,81
VALOR: R$ 33.900,00
Residência localizada na Av. Rotary, 2468, defronte a AABB, à 100m da Avenida Tiradentes. Contendo 1 suíte, 2
dormitórios amplos (sendo 1 demi-suíte), sala de estar/jantar e cozinha integrados ao espaço gourmet com
churrasqueira, lavabo, garagem para 02 veículos, pia e lavanderia. Imóvel totalmente reestilizado (estado de
novo). Terreno com 364,47m²

AV. DUQUE DE CAXIAS - PRÓXIMO CIDADE
CANÇÃO E PREFEITURA
VALOR: R$ 1.600.000,00
Casa em Alvenaria - 286,92m²
Residência localizada na Av. Duque de Caxias, 4775.
Contendo 01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suíte, sala,
escritório e demais dependências. Imóvel totalmente
reestilizado (estado de novo). Conheça este moderno
projeto arquitetônico. Terreno com 547,50m²

PARQUE VITÓRIA RÉGIA - PRÓXIMO SAMU E UEM
VALOR: R$ 270.000,00
Casa em Alvenaria - 100m²
Localizada na Rua Francisco Pontes, 1873. Contendo:
01 suíte, 02 dormitórios, espaço gourmet com
churrasqueira, etc. Terreno com 180m²

AV. ROTARY, 3681 - A 300M DA AV. LONDRINA

VALOR: R$ 590.000,00
Casa Alvenaria - 146m². Região com excelente
valorização, a 300m da Avenida Tiradentes. Contendo:
01 suíte com móveis planejados, cozinha com móveis
planejados, espaço gourmet, etc. Totalmente reformada.
Portão Eletrônico e Blindex! Terreno com 233m².

APARTAMENTOS

Quadra 18, Lotes 10/11-C. Excelente topografia e
localização. Dimensões 7,25X18,81
VALOR: R$ 33.900,00

ROYAL GARDEN - CONDOMÍNIO FECHADO PRÓXIMO CIDADE CANÇÃO (AV. PARANÁ)

PARQUE TRIANON - EM FRENTE AO SHOPPING
PALLADIUM!
TERRENO COMERCIAL COM 1.962,01m²
VALOR: R$ 1.500.000,00
Fácil Referência. Localizado no trevo de saída para
Maria Helena. Quadra 1, lotes 5, 6 e 7. Valorização
garantida.
TERRENO COMERCIAL COM 609,70m²
VALOR: R$ 487.760,00
Fácil referência. Localizado no trevo de saída
para Maria Helena. Quadra 2, lote 1. Valorização
garantida. Dimensões: 16x41,89

1º ANDAR - EDIFÍCIO PRIMAVERA

2º ANDAR - ED. ANA LUIZA - SÃO PAULO

VALOR: R$ 185.000,00
Localizado na Rua Aricanduva, 4254. Contendo:
02 dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha, bwc e
garagem. Excelente localização: a 200m da Av.
Paraná. Área Total 81,46m²

VALOR: R$ 890.000,00
Localizado na Rua Padre Antônio Thomaz, 279,
esq. com a Rua Embaixador Leão Veloso - no 19º
subdistrito-Perdizes. Direito a uma vaga indeterminada
na garagem do subsolo. Área Total 163,75m²

Apartamento 12, com 54,11m²

Apartamento 02, com 134,23m²

JARDIM BELO MONTE - PRÓXIMO
SORVETES GURI (INDÚSTRIA)
VALOR: R$ 42.000,00
TERRENO RESIDENCIAL COM 126,00m²
Quadra 10, Lote 4-B. Excelente Topografia.
Dimensões 6,00X21,00

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS
COMPRE OU ALUGUE!

TEMOS VÁRIOS TERRENOS, COM DIVERSAS
METRAGENS NO PARQUE INTERLAGOS.

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN
TERRENO RESIDENCIAL COM 133,00m²
VALOR: R$ 43.500,00
Localizado no Jardim Belo Horizonte, Quadra 19,
Lote 27/28-B. Topografia impecável. Pronto para
construção. Dimensões 6,66X20,00

PARQUE FIRENZE - AO LADO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO
TERRENO RESIDENCIAL COM 709,80m²
VALOR: R$ 319.000,00
Quadra 5, Lote 3. Terreno de esquina. A uma quadra
da nova rodoviária. Excelente investimento.

PARQUE METROPOLITANO - PRÓXIMO AO
SHOPPING PALLADIUM
TERRENO RESIDENCIAL COM 308,32m²
VALOR: R$ 244.000,00
Situado na quadra 02, lote 07. Localização
extraordinária, com vias de acesso totalmente
facilitadas. Dimensões: 11,4193x27,00

ralisaram a produção.
“Com a retomada de parte da produção, pelas
montadoras, os volumes
de emplacamentos vêm
crescendo para atender à
demanda reprimida. Contudo, ainda permanecem
problemas de produção,
pela falta de peças e componentes”, ressaltou.
Sobre os resultados de
agosto em relação aos
veículos em geral, Assumpção acredita que os
números mostram que “o
mercado vem retomando
patamares mais altos de
volume e se ajustando ao
‘novo normal’”.
De acordo com o presidente da Fenabrave, as
taxas de juros estão atrativas e as pessoas têm
comprado carros como
forma de se locomover
com mais segurança durante a pandemia de coronavírus. “A manutenção
da taxa Selic [taxa básica
de juros], em níveis baixos, assim como a pandemia, têm estimulado a
compra de carros para o
transporte individual das
pessoas. Além disso, os
financiamentos ficaram
mais acessíveis”, disse.

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

PORTO RICO/PR
TERRENO RESIDENCIAL COM 150,50 m²
VALOR: R$ 55.000,00
Situado na Cidade de Porto Rico. Local com grande
demanda de turistas e excelente valorização.
Quadra 17, Lote 25.

DISTRITO DE SERRA DOS DOURADOS
TERRENOS RESIDENCIAIS - 234m² CADA
Localizados na quadra 08. Ótima topografia.
Dimensões: 6,00x39,00
EXCELENTES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A PARTIR DE R$ 22.500,00 A VISTA OU
ENTRADA DE 10% E O RESTANTE EM ATÉ 70X

Localizada no Centro Médico e Empresarial Higienópolis, defronte
a UOPECCAN, 2º andar, com 226m² de área privativa, com 03 vagas de
garagem. Ideal para médicos especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas,
planos de saúde e áreas afins. Disponível para venda ou para locação.
CONSULTE PELO WHATSAPP (44)99172-6911
EM FRENTE A UOPECCAN - Térreo - Sala 03, com Aproximadamente
292,79m², com 03 vagas de garagem privativas cobertas.
VALOR: R$ 4.500,00
EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 310, com Aproximadamente 72,42m² - 3º
Andar, Sol da Manhã.
VALOR: R$ 1.800,00

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

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

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

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

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

