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CUIDADO COM O EXCESSO DE VITAMINAS CONTRA A COVID-19 - Manter alta
a imunidade pode ajudar a vencer a covid-19. Mas isso não quer dizer que a
pessoa pode se entupir de vitaminas. A médica Carla Dalponte (foto) alerta para
o risco da hipervitaminose, que é o excesso de vitaminas no corpo. Página A4

ALERTA CONTRA A DISCRIMINAÇÃO - Vai até sexta-feira a Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Um alerta pela inclusão e contra o
preconceito. Ana Paula Barbosa, na foto com a filha Laura Barbosa Vieprz, reforça a
importância da campanha, principalmente contra o preconceito. Página A3

Cada cidadão agora pode possuir até
quatro armas de fogo para se defender
Seguindo a linha defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal publicou uma norma nesta semana que facilita o porte e a
posse de armas de fogo pelos brasileiros. A partir de agora, cada cidadão pode possuir até quatro armas. E os magistrados e membros
do Ministério Público poderão ter a aptidão psicológica e a capacidade técnica atestadas pelas próprias instituições, ou seja, não mais
pela Polícia Federal. Objetivo das medidas é permitir o armamento da população para enfrentar a violência. Veja as regras. Página A6
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Aumenta a
procura pela
energia solar
dado à economia
Página A7
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POR QUE AGOSTO É MÊS DE CACHORRO LOUCO?
A página Ilustrado PET de hoje aborda curiosidade sobre o mês de agosto que é chamado de
mês do cachorro louco. Veterinários explicam o
porquê da expressão popular que permance até
hoje. Página A5

Hoje:

14 Páginas

Fechamento:

15:00 h

Atendimento: 44-3621-2500 - Redação: 44-3621-2535 - Comercial: 44-3621-2500 - Classiﬁcados: 44-3621-2525 -

44-9.9913-0130

A estratégia de
Ricardo Barros
para firmar a
base do governo
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ENTREVISTA RICARDO BARROS:

‘Temos que ter flexibilidade para construir uma base segura’
Brasília, (AE) - Um dia após passar pelo “teste de fogo”
como novo líder do governo na Câmara ao conseguir manter
o veto presidencial ao reajuste do funcionalismo, o deputado
Ricardo Barros (PP-PR) afirmou que pretende trabalhar
para construir uma base parlamentar segura ao presidente
Jair Bolsonaro, mas admitiu que em alguns assuntos haverá
mais dificuldades, como projetos relacionados a pautas de
costumes. “Reconheço que os partidos que são base do governo eventualmente não acompanham a pauta de costumes
porque interpretam não como uma pauta de governo, mas
do presidente”, disse.
Ex-líder do governo durante a presidência de Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) e vice-líder dos governos de
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, o
parlamentar se gaba de se relacionar bem com a oposição.
Afirmou que tem “trânsito livre” com o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ). “O presidente da Câmara é influente
no plenário e, quando ele acompanha, as coisas facilitam”,
afirmou Barros.
Agência AE
Ao conseguir manter o veto ao reajuste de servidores, o
governo, finalmente, construiu uma base ou seguirá tendo
de negociar a cada votação?
Ricardo Barros - Eu trabalho com um mapa de votação.
Ontem, sabíamos que tínhamos voto para manter o veto. Sou
engenheiro, faço contas. Não é toda votação que teremos
todos os votos. Temos que ter a flexibilidade de entender
como cada votação reflete na base do parlamentar. É assim
que podemos construir uma base segura, harmônica e
permanente.
Agência - Sem Rodrigo Maia, o governo conseguiria
manter o veto ao reajuste de servidores?
Ricardo Barros - Não posso te responder isso. Agradeço
muito a participação do presidente Rodrigo Maia. Como nossa pauta é convergente sobre esse tema, é muito importante
que fizéssemos essa votação conjunta.
Agência - Com a chegada do sr., melhora a relação entre
o governo e o presidente da Câmara?
Ricardo Barros - Eu diria que sim. Tenho trânsito livre
com Maia. Fui líder do presidente Fernando Henrique
Cardoso, me dou muito bem com o PSDB. Fui vice-líder dos
ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, do PT, e me dou muito
bem com a oposição. A turma aqui diz que eu seguro fio
desencapado. Eu sou um político de resultados.
Agência - O processo de impeachment é um fio
desencapado?
Ricardo Barros - Não, nenhuma possibilidade de impeachment. O Maia já declarou publicamente que não há nenhuma
chance de ele abrir o impeachment. Esse risco nunca existiu
na verdade. Há sempre uma tentativa da formação de opinião
de que a construção de uma base se dá por troca de algum
interesse e não por cumprimento de compromissos que foram
feitos na campanha. Ficam tentando criar um “toma lá, dá
cá” que não existe.
Agência - O que fez o governo mudar de postura em
relação ao Centrão?
Ricardo Barros - O governo amadureceu. O presidente
Bolsonaro começou o seu governo se relacionando com
frentes parlamentares que indicaram ministros. Depois de
um ano, percebeu que as bancadas não indicam a votação
dos parlamentares no plenário, não indicam os membros
das comissões, nem relatores das matérias. Quem faz isso
são os partidos. Ainda precisamos concluir as condições
desta parceria para que a gente possa, em um determinado
momento, ter uma base sólida.

OMS espera que novo coronavírus
acabe em menos de 2 anos
A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera
que a crise do novo coronavírus possa acabar em
menos de dois anos, afirmou, em Genebra, o chefe da
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
A gripe espanhola, que surgiu em 1918, levou dois
anos para terminar, disse ele. Essa gripe matou mais
de 50 milhões de pessoas em todo o planeta. “Na
nossa situação, agora com mais tecnologia, claro
que com mais conectividade, o vírus tem mais chance
de se difundir, pode se propagar rápido”, disse. “Ao
mesmo tempo, temos a tecnologia e o conhecimento
para impedir isso”, observou. Mais de 22,81 milhões
de pessoas foram infectadas pela covid-19 em todo
o mundo, e 793.382 morreram, de acordo com uma
contagem da agência de notícias Reuters.

liberdade. Só disse a ele: “Presidente, a palavra do líder não
pode nunca ser deixada de ser cumprida”. Compromisso
assumido, compromisso cumprido. Tivemos algumas dificuldades com vetos que são fruto de acordo, aí desgasta o líder.
Agência - A falta de compromisso do governo é uma
reclamação. O sr. impôs essa condição?
Ricardo Barros - Não estou condicionando nada. Se o
governo não me der condições de trabalho, vai ter dificuldade
de articulação. Se o líder não tem credibilidade, o governo
sofre nas votações.
Agência - O sr. vai defender a votação de projetos sobre porte de armas e pautas de costumes, bandeiras do
presidente?
Ricardo Barros - Vou trabalhar para aprovar os projetos
de interesse do governo na Câmara. Reconheço que os
partidos que são da base eventualmente não acompanham a
pauta de costumes porque interpretam não como uma pauta
de governo, mas uma pauta do presidente.
Agência - Mas acha possível votar essas pautas ainda
neste ano?
Ricardo Barros - Algumas sim. Não posso ainda afirmar
quais porque não tive tempo de checar isso. Peguei uma emergência e não tive tempo, mas eu vou ver o que tem voto e vou
tentar costurar maioria para aprovar a pauta do presidente.
Agência - O sr. é ex-ministro da Saúde e é sempre mencionado para assumir a pasta, que há três meses é conduzida
de forma interina pelo general Eduardo Pazuello. Qual a sua
avaliação do enfrentamento da pandemia no País?
Ricardo Barros -Eu defendo a permanência do general
Pazuello, ele entregou nesta semana o Comando da Amazônia. Ele não era efetivo, porque não era possível acumular.
O ministro Pazuello faz excelente gestão.
Agência - Em entrevista ao Estadão, Maia defendeu um
“muro” para separar as Forças Armadas do governo. Acha
que isso precisa ser discutido?
Ricardo Barros - Não tenho nenhuma restrição à participação de militares da ativa no governo. Essa discussão não
é um contexto único, está dentro do contexto da quarentena
para juízes e promotores. O fato é que é preciso ter uma regra,
porque não podemos ter juízes dando despachos espetaculosos para formar popularidade e depois entrar na política.

Agência - Qual foi o pedido do presidente ao formalizar
o convite para o sr. assumir a liderança?

Agência - Como o sr. vê os movimentos para a reeleição
de Maia, na Câmara, e de Davi Alcolumbre, no Senado?

Ricardo Barros - Em específico nada. Tudo está implícito
na função. Por dez anos, fomos juntos do PP, tenho toda a

Ricardo Barros -Câmara e Senado são poderes independentes. O governo não se mete em eleição de outro Poder.

Não basta ser bom profissional. É preciso mostrar isso ao mercado!
•Helton Kramer Lustoza e Flavio A. Berti

Direito
em
Debate

Coluna Ilustradas

A maioria dos jovens estudantes sonham em se
formar e conseguir uma atividade profissional que preencha todos os seus sonhos e, ainda lhes proporcione
bons rendimentos. O mercado de trabalho, apesar de saturado, continua bem atrativo, tanto em órgãos públicos,
quanto na iniciativa privada, o que demonstra que todos
enfrentarão um ambiente extremamente competitivo.
Neste percurso, é comum escutar conselhos dos
profissionais mais experientes como: “seu nome é sua
marca”; isso não é um exagero, uma vez que o sucesso
profissional depende de uma boa imagem construída
perante a sociedade e o mercado de trabalho. E diante do
cenário atual, os profissionais devem buscar alternativas
para que seu trabalho seja destacado dentre inúmeros
outros da mesma espécie.
É neste momento que surge mais uma preocupação,
uma vez que além da necessidade de construir um projeto profissional de qualidade, o acadêmico deverá, também, preocupar-se com a imagem que será construída
durante esta trajetória. Não falo na exposição exagerada
ou “exibicionismo”, que muitos profissionais utilizam,
isso, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando a formação da chamada “marca pessoal”. Falo do networking,
qualificação contínua, publicação de livros e trabalhos
científicos, participação em eventos acadêmicos e de
uma divulgação ética e respeitosa de sua atividade de
forma a valorizar o exercício profissional.
Seja qual for a profissão escolhida, não faltarão
opções ao seu potencial cliente de encontrar um concorrente, basta ir à internet e, em uma simples busca,
será apresentado uma lista de soluções ao seu problema. Neste ambiente virtual em que vivemos, é preciso
investir seu tempo em formas que possam demonstrar
a qualidade e o diferencial em que os pretensos clientes
encontrarão em seu produto ou serviço. Demonstrar, de
forma ética, que a sua atuação é diferenciada e, via de

consequência, oferecerá a melhor solução.
A formação da imagem pessoal vai muito além de divulgações nas redes socais, sendo que muitas vezes tais
informações são engolidas pela quantidade de outras
postagens que existem e prejudicam que o objetivo seja
alcançado. Isso demonstra uma realidade desafiante
na medida em que é preciso compreender que muitos
são aqueles que disputam espaço com você no mercado
e que também estarão perseguindo o mesmo objetivo.
Por isso, acredito que a construção profissional deve
iniciar na faculdade, onde o estudante deverá focar em
suas necessidades presentes, estabelecer metas objetivas, conhecer as oportunidades do mercado, a fim de ter
clareza sobre onde quer chegar e o que quer alcançar.
É neste momento que surge a necessidade de que o
futuro profissional tenha uma habilidade de investir
na sua “marca”, com o objetivo de se tornar autoridade
nos temas que pretende trabalhar, e com isso, alcançar
maior credibilidade junto ao público.
Após alguns anos no exercício profissional - na carreira jurídica e no magistério -, notei que quando se faz
o que gosta, o profissional terá a seu favor possibilidades
maiores de enfrentar as adversidades do mercado. Após
obter o prazer pelo trabalho, deve o profissional ser
“bom” naquilo que realiza. E mais, deve se preocupar
com a imagem profissional que será construída, buscando identificar as oportunidades, investindo na sua
qualidade profissional e, principalmente, manter-se
atualizado na área de atuação, com constantes cursos
e especializações.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR www.
heltonkramer.com

BNDES homologou escolha
de consórcio para estudos de
privatização dos Correios
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) comunicou, em nota, que homologou
na última quinta-feira, 20, o consórcio Postar como
vencedor do processo de seleção para realização dos
estudos que indicarão alternativas de parceria com a
iniciativa privada para gestão dos Correios. O grupo
é formado por Accenture do Brasil Ltda e Machado,
Meyer, Sendacz, Opice e Falcão Advogados. Atualmente o serviço é prestado pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT).
Nove consórcios participaram da seleção iniciada
em maio. Os três grupos mais bem colocados na primeira etapa, que incluiu análise da qualidade técnica
dos participantes e do preço ofertado por cada um,
foram convocados para apresentação de nova proposta comercial. O Postar apresentou o menor preço:
R$ 7,89 milhões.
O consórcio fará os estudos que indicarão as
alternativas de desestatização para o setor postal e
embasarão a decisão do Governo, apontou o BNDES.

Papa pede que se pare de
‘instrumentalizar’ religião
para incitar ódio
O papa Francisco publicou um pedido nas redes
sociais neste sábado, 22, para que se deixe de utilizar a religião para “aterrorizar as pessoas”. “Peço
a todos que parem de instrumentalizar as religiões
para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao
fanatismo cego”, publicou.
“Deus não precisa ser defendido por ninguém e
não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar
as pessoas”, também aponta a postagem do líder da
Igreja Católica. Mais tarde, ele fez outra publicação,
na qual diz: “Deus não te ama porque te comportas
bem; ele simplesmente te ama e basta. Seu amor é
incondicional, não depende de ti.” Desde 2019, 22 de
agosto é considerado o Dia Internacional em Memória
das Vítimas de Atos de Violência baseados em Religião
ou Crença, conforme foi estabelecido em Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
A postagem do papa traz a hashtag #FraternidadeHumana, que faz referência ao Documento sobre
a Fraternidade Humana, firmado durante encontro
com o grande imã de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb,
do Conselho Muçulmano de Élderes, em 2019. No
texto, assinado por ambos, há um apelo “a toda a
consciência viva, que repudia a violência aberrante
e o extremismo cego”.

Argentina congela tarifas de
celular, internet e TV por
assinatura por decreto
O governo argentino publicou neste sábado um
Decreto de Necessidade e Urgência (DNU) estabelecendo como “serviços públicos essenciais e estratégicos” a telefonia celular e fixa, Internet e televisão
a cabo, suspendendo até 31 de dezembro “qualquer
aumento de preços” no setor. A medida, antecipada
ontem pelo presidente Alberto Fernández, via Twitter,
foi publicada hoje no Diário Oficial e também regula
futuros aumentos.
Na DNU 620, o governo argentino destaca “que o
direito humano ao acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o uso de qualquer uma de
suas plataformas requer a determinação de regras
por parte do Estado para garantir o acesso equitativo,
justo e a preços razoáveis”. Por isso, acrescenta, “é
necessário recuperar os instrumentos normativos que
possibilitem garantir a todos esse acesso”. O Poder
Executivo justificou a decisão de prorrogar o congelamento dos reajustes de serviços em decorrência da
emergência pública em matéria de saúde por conta
da pandemia do coronavírus.
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IPROTAGONISMO EMPODERA

Semana da pessoa com deﬁciência chama
atenção para a inclusão e a discriminação
Umuarama - Começou
no dia 21 deste mês e vai
até o dia 28 a Semana
Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e
Múltipla. O objetivo da
semana é promover um
intenso debate de inclusão social e combate ao
preconceito e discriminação das pessoas com
deficiência. Com o tema
“Protagonismo empodera
e concretiza a inclusão
social” em Umuarama as
atividades serão coordenadas pela APAE local.
Conforme a diretora da
APAE de Umuarama, Eliana Soares Cerci, ao longo
dos seus 30 anos atuando
na educação especial ela
percebeu algumas mudanças em relação a inclusão
das pessoas com deficiência Intelectual e Múltipla,
principalmente com a lei
de cotas. Porém, no âmbito social e educacional
a educadora não viu uma
evolução significativa.
“Na área da educação
ainda existem falhas no
sistema que prejudicam o
desenvolvimento dos alunos. Hoje temos o retorno para APAE de alunos
que estavam no ensino
regular. As famílias perceberam que o desenvolvimento ficou estagnado
ou retrocedeu. Mas não
é culpa dos profissionais,

Laura Barbosa Vieprz, de 7 anos, foi diagnosticada com Transtorno
do Espectro do Autismo (TEA) aos três anos de idade e em seguida veio
o diagnóstico de hiperatividade
mas do sistema”, explica.
Ainda segundo a diretora, no âmbito social o
preconceito ainda é algo a
ser amplamente discutido.
“A sociedade ainda tem
preconceito para com a
pessoa com deficiência
Intelectual e Múltipla. Em
alguns casos o preconceito também está dentro da
família”, disse Eliana.
Este ano a Semana
Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e
Múltipla abordará aspectos como atividade física,

inclusão no trabalho, vida
sexual, direitos e educação das pessoas com
deficiência intelectual e
múltipla. Devido a pandemia parte das atividades
serão online.
NA PELE
Laura Barbosa Vieprz,
de 7 anos, foi diagnosticada com Transtorno
do Espectro do Autismo
(TEA) aos três anos de
idade e em seguida veio
o diagnóstico de hiperatividade. Segundo sua

Na área da educação ainda existem falhas no sistema que prejudicam o
desenvolvimento dos alunos, disse a diretora Eliana Soares Cerci

mãe, Ana Paula Barbosa
Silva, hoje os desafios
no desenvolvimento da
filha é a informação e o
preconceito.
“O desafio maior é entender como funciona
a cabeça da Laura. Por
mais que pesquisamos e
conversamos com especialistas, precisaríamos
de um curso ou algo ensinando os pais de como
atuar com o filho autista.
Muitas vezes fico sem
saber como lidar com
algumas ações da Laura”,

ressaltou.
Ana Paula acredita que
politicas públicas mais
eficientes de educação
e tratamento poderiam
realizar a inclusão mais
justa as pessoas com
deficiência Intelectual e
Múltipla. “Quando falo
que ela é altista, as pessoas não entendem, não
sabe o que é. Falta muita
informação e por isso enfrentamos preconceitos.
Minha filha está na APA
há dois anos e foi quando
ela começou a melhorar

o desenvolvimento intelectual”, relatou.
Neste cenário de preconceitos a família acaba
deixando o convívio social, para não prejudicar
de alguma forma o desenvolvimento da filha. “Já
recebemos preconceito,
pois ela grita, chora, é
inquieta e as pessoas não
entendem. A sociedade
não foi educada para entender isso. Então, vamos
mais na casa dos familiares que sempre apoiaram
a gente”, desabafou.

Centro de Psicologia Aplicada Unipar abre
inscrições para atendimento à população Colégio Sesi do Paraná
inova e foca na formação
para indústria
Por Sistema Fiep

Equipe do CPA diante da sede do projeto, na Avenida Rolândia: retorno dos atendimentos com protocolos sanitários rígidos
rie de recomendações dos
órgãos de saúde para evitar contágio pelo coronavírus. “Estamos tomando
todos os devidos cuidados
sanitários, que vão da
higienização das mãos e
adoção de equipamentos
de proteção individual à
aferição da temperatura
de todos, antes de entrarem no CPA”, garante a
coordenadora.
Para a aferição de temperatura, a Unipar adquiriu
termômetros digitais sem
contato, aparelho moderno
bastante utilizado neste
momento de pandemia em
locais que circulam mui-

tas pessoas. Além disso,
a limpeza dos ambientes
foi intensificada. A cada
atendimento, as salas são
higienizadas. O curso de
Psicologia da Unipar tem
cerca de 300 alunos. E
todos podem usar o CPA,
já que o local dá suporte a
outros projetos de extensão
do curso de Psicologia,
extramuros, que atendem
UBS’s, escolas, hospitais,
delegacia da mulher, CAP’s
e ONG’s.

Um ensino mais próximo da
indústria e integrado à formação técnica. Esta é a grande
mudança do Colégio Sesi do
Paraná para 2021, que, a partir de agora, passa a se chamar Colégio Sesi da Indústria.
“Como a razão da existência
do Sistema Fiep é prestar serviços que agreguem valor à
indústria, foi formulada uma
nova proposta de ação para o
Colégio Sesi, que trará um currículo mais direcionado para a
formação dos alunos de acordo com as necessidades do
setor industrial”, relata o presidente do Sistema Fiep, Carlos
Valter Martins Pedro.
No Colégio Sesi da Indústria,
o estudante do Ensino Médio
terá flexibilidade e autonomia,
tendo acesso a palestras sobre
a indústria, exposições culturais com temas do segmento,
encontro de carreiras com
industriários e módulos de
aprendizado sobre o Mundo

do Trabalho.
A metodologia de ensino do
Colégio Sesi da Indústria será
atualizada, mas o aprendizado
continuará sendo pelas Oficinas de Aprendizagem. Neste
formato, os alunos se reúnem
em equipes para solucionar
desafios propostos, promovendo a integração das disciplinas, a autonomia, a criatividade e o trabalho em equipe.
“Com esse método, os alunos
desenvolvem, além do conhecimento técnico, habilidades
interpessoais que os ajudam
no mercado de trabalho e na
vida. A integração com a indústria já na educação básica
irá beneficiar quando o aluno
ingressar no mercado de trabalho, ou seja: o aluno ganha
e a indústria também”, esclarece Giovana Punhagui, gerente
executiva de Educação do Sistema Fiep.
Nas Oficinas de Aprendizagem do próximo ano, os estu-

SERVIÇO
Para agendar atendimento, ligue (44) 36212834.

NOVO ENDEREÇO
Com estrutura mais moderna e mais aconchegante, a nova sede do CPA (Centro de Psicologia
Aplicada) da Universidade Paranaense está Avenida
Rolândia, 4397 [mas continua fazendo parte do
complexo de prédios do Câmpus-Sede]. Em seus
450m2, além dos consultórios, conta com várias
salas, entre elas as de orientação de estágio e a de
apoio a estudos com copa. Todos estão decorados
com muito capricho, o que deu aos espaços também
beleza e leveza.

dantes serão apresentados aos
setores industriais do Paraná
para, em equipe, entenderem os desafios do segmento.
“Hoje, é fundamental que os
alunos tenham senso crítico
e capacidade de resolver problemas. Cada vez mais as escolas devem preparar os alunos
para essa realidade, investindo
em debates, atividades que
envolvam o raciocínio lógico
e até mesmo o trabalho em
equipe”, lembra Giovana.
“Assim, o estudante continuará aprendendo os conteúdos
comuns da grade curricular de
forma inovadora, mas também
passará a conhecer os desafios
da indústria paranaense que
está passando por um processo de transformação digital”, ressalta. A iniciativa, que
irá conectar a escola com a
indústria, será implementada
a partir de 2021. Para mais informações, acesse colegiosesi.
com.br.
Mariana Fachini/Sistema Fiep

Umuarama - No extenso leque de projetos de
extensão da Universidade
Paranaense que prestam
serviços relevantes à comunidade está o CPA – Centro
de Psicologia Aplicada,
criado em 1993 pelo curso
de graduação em Psicologia. Dando suporte a estágio e outras ações de cunho
científico e social, o projeto
realiza, anualmente, cerca
de dois mil atendimentos.
Neste ano, a pandemia
atrasou o reinício dos trabalhos. Só agora, com a
autorização da Prefeitura
para o retorno das atividades presenciais, serão
retomados. Como sempre,
tudo começa pela triagem:
os interessados em atendimento devem agendar um
horário para a entrevista
por telefone [informado
abaixo]. “Todos que se
inscreverem terão agendamento para vir ao CPA
conversar com uma psicóloga, que irá ouvir suas
queixas e, dependendo da
gravidade, será inserida
na lista de espera”, avisa
a coordenadora do curso
de Psicologia, professora
Clarice Catelan.
As vagas são para pessoas de todas as idades. E
a lista é para evitar aglomeração na sala de espera.
Ela informa que, neste ano,
não será cobrada taxa de
atendimento. A taxa, com
valor simbólico e revertido
para o projeto, foi abolida
por causa dos impactos
negativos da pandemia de
covid-19, que abalaram as
condições financeiras das
famílias menos favorecidas, público alvo do CPA
da Unipar. Os estagiários
foram treinados ainda
no início do ano. Com supervisão da professora
Clarice e das psicólogas
Mônica Maniezo e Silvileny
Poncette, eles vão agora
pôr em prática todo o conhecimento adquirido nos
primeiros anos da graduação, enquanto fazem os
atendimentos, individual
ou familiar. Também foram
alertados em relação à sé-

Colégio Sesi da Indústria será implementado a partir de 2021
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Entenda porque consumir vitaminas
em excesso pode te deixar doente
Umuarama - Se você
está com medo de pegar o
coronavírus e acredita que
vai ficar aumentar a sua
imunidade consumindo
suplementos vitamínicos,
cuidado!
Além de não existir até
o momento qualquer estudo
científico que comprove
essa teoria, você corre o
risco de ter comprometimentos sérios na sua
saúde, com o que médicos
e nutricionistas chamam
de hipervitaminose, que é
o excesso de vitaminas no
organismo. Ou seja, seu
corpo tem tanta que te faz
mal.
VITAMINAS
“Não é porque é natural que pode consumir
sem se preocupar”, alerta
a nutricionista Fernanda
Cardoso. Ela salienta que o
consumo de suplementos e
de vitaminas deve ser feito
com um acompanhamento
profissional e que nem
todos precisam.
Segundo a médica Carla
Dalponte o ser humano
têm duas formas de imunidade. A inata, com a qual
nascemos e é reforçada
pelo aleitamento materno
e está diretamente ligada a
herança genética e a adqui-

A médica Carla Dalponte salienta o cuidado necessário com doenças preexistentes para evitar complicações com o Covid19

rida, decorrente de hábitos
diários e do estilo de vida,
que engloba vacinas, alimentação, sono, nível de
stress, entre outros fatores.
“Não basta consumir

vitaminas e complexos vitamínicos para garantir uma
boa imunidade. É a nossa
rotina e hábitos de vida
que vão contar”, salientou
a médica.

EXEMPLOS
“É comum as pessoas
terem falta de vitamina
D por causa da pouca
exposição ao sol, principalmente, mas somente

após exames é que se
poderá saber se a pessoa
vai precisar consumir essa
vitamina uma ou duas vezes por semana, todos os
dias, uma vez ao mês. Vai
depender de cada caso”,
explicou a nutricionista
Fernanda Cardoso.
Ter muita vitamina D
pode levar ao excesso de cálcio no organismo. Esse cálcio
que ‘sobra’ e não é absorvido
pelos ossos pode calcificar
em outras partes do corpo,
como nos rins, causando os
famosos cálculos renais.

VITAMINA C
Quando o assunto é prevenir a gripe, sempre tem
alguém com uma receitinha
na ponta da língua: “Toma
vitamina C” e tá tudo resolvido. Não é bem assim
alertam os especialistas!
Tem que haver um equilíbrio e Fernanda faz uma
alerta: essa vitamina potencializa a absorção de ferro
no organismo que em excesso deixa o sangue ‘mais grosso’ e dificulta a circulação
sanguínea. “A pessoa passa
a ter fadiga, se sentir mal e
pode estar andando na rua
e ter um AVC ou mesmo um
infarto, em situações mais
graves”, salientou.
ALIMENTAÇÃO NATURAL
A nutricionista é defensora da volta as origens
quando se trata de cuidar
da saúde, com respeito
a algumas regras como:
comida saudável, prática
de atividades físicas, sono
na medida certa, vida sem
stress, ou seja, práticas que
nos levam a um equilíbrio
do organismo.
ABSORÇÃO
A nutricionista ainda fez
uma ressalva no consumo
de suplementos vitamínicos
e que o melhor é a comida
natural. “Entre uma cápsula de polivitamínico e um
prato de salada colorido,
fique com a salada. O nosso
corpo é uma máquina perfeita. Ele vai absorver três
vezes mais os nutrientes da
salada do que da vitamina
industrializada, que muitas
vezes nosso organismo nem
reconhece”, afirmou.

Não cuidar de doenças
pré-existentes pode
agravar casos de Covid19

A nutricionista Fernanda Cardoso salienta a importância de consumir alimentos, que são as melhores fontes de vitaminas
(foto arquivo pessoal)

O medo de se contaminar
pelo coronavírus têm levado
pacientes de doenças graves
como diabetes, pressão alta
e problemas cardíacos a
interromperem o tratamento.
A ação pode trazer consequências sérias, garantem
os médicos.
“Quando o paciente tem
uma comorbidade e contrai
o coronavírus, ele chega
com um quadro da doença preexistente descom-

pensado o que agrava o
quadro do Covid19”, explicou. “Mais importante que
consumir vitaminas parar
aumentar a imunidade é
cuidar de doenças como
o diabetes e a pressão
alta”, salientou a médica
Carla Dalponte. Ela tem
atuado desde o início da
pandemia do coronavírus
no tratamento direto dos
pacientes positivados junto
ao hospital Uopeccan.
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Agosto é chamado de
“mês do cachorro louco”,
você sabe qual é o motivo?

SEU PET NO ILUSTRADO
MEU NOME É HODOR

Eu nasci em uma ninhada de três pequenos
Yorkshires, minha irmã era bem pequenininha
e arteira, já meu irmão era médio se comparado comigo e com a pequena. Bom e eu sou
o maior da turma e não parei de crescer. Sou
forte, grande e meio agitado, mas adoro carinho
e dar carinho. O que mais gosto é de ficar com
meu tutor, eu amo ele. Tem outra coisa que eu
gosto é de comer e correr livre nos terrenos
vazios no bairro em que eu moro. Meu nome é
Hodor e qualquer semelhança com o rapaz do
Game of Thrones é mera coincidência.

QUAL SUA RAÇA

No mês de agosto os machos ficão loucos para defender o território em busca das fêmeas

Umuarama - Agosto é um
mês cheio de curiosidades
e superstições. A Primeira
Guerra Mundial começou
no dia 1º de agosto de 1914,
as pessoas também chamam agosto como o mês do
desgosto, pois parece que
nunca vai acaba. Mas hoje
o PET Ilustrado vai falar
sobre a curiosidade do “mês
do cachorro louco”, como
surgiu esse ditado, que nos
permeia há anos.
Os veterinários parceiros
do PET Ilustrado explicam
que desde 1973 o Ministério
da Agricultura definiu o
mês de agosto como período
de campanha nacional de
vacinação antirrábica nos
animais. A data foi estipulada, uma vez que devido à

proximidade da primavera,
as cadelas iniciam o cio
com mais frequência e essa
situação fisiológica acaba
gerando muitas brigas entre
os machos, momento que
pode ocorrer a transmissão
da doença.
Brasil não estar livre da
doença, hoje ela encontra-se
controlada e tem baixíssima
incidência, mas é preciso
realizar a vacinação do seu
pet para que este cenário
continue.
DOENÇA 100% LETAL
A raiva pode ser transmitida para o homem pelo
vírus presente na saliva e
secreções do animal infectado, principalmente por meio
de mordida. A doença tem

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA RAIVA?
Após o período de incubação, surgem os sinais
e sintomas clínicos inespecíficos (pródromos) da
raiva, que duram em média de 2 a 10 dias. Nesse
período, o paciente apresenta:
Mal-estar geral;
Pequeno aumento de temperatura;
Anorexia;
Cefaleia;
Náuseas;
Dor de garganta;
Entorpecimento;
Irritabilidade;
Inquietude;
Sensação de angústia.
Podem ocorrer linfoadenopatia, hiperestesia e parestesia no trajeto de nervos periféricos, próximos ao
local da mordedura, e alterações de comportamento.

100% de letalidade – existem
apenas seis casos de cura da
raiva humana no mundo.
Cães, gatos e mamíferos
silvestres, como morcegos e
raposas, são considerados
animais de alto risco para
transmissão do vírus da
raiva humana.
O período de incubação
é variável entre as espécies,
desde dias até anos, com
uma média de 45 dias no
ser humano, podendo ser
mais curto em crianças. O
período de incubação está
relacionado à localização,
extensão e profundidade da
mordedura, arranhadura,
lambedura ou tipo de contato com a saliva do animal
infectado; da proximidade
da porta de entrada com o

cérebro e troncos nervosos;
concentração de partículas
virais inoculadas e cepa
viral.
Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva
ocorre de 2 a 5 dias antes
do aparecimento dos sinais
clínicos e persiste durante
toda a evolução da doença
(período de transmissibilidade). A morte do animal
acontece, em média, entre 5
e 7 dias após a apresentação
dos sintomas.
Não se sabe ao certo qual
o período de transmissibilidade do vírus em animais
silvestres. Entretanto, sabese que os quirópteros (morcegos) podem albergar o
vírus por longo período, sem
sintomatologia aparente.

AS COMPLICAÇÕES DA DOENÇA
A infecção da raiva progride, surgindo manifestações mais graves e complicadas, como:
Ansiedade e hiperexcitabilidade crescentes;
Febre;
Delírios;
Espasmos musculares involuntários, generalizados,
e/ou convulsões.
Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua
ocorrem quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido,
apresentando sialorreia intensa (“hidrofobia”).

Uma raça de cachorro que se tornou muito
popular nos últimos anos foi o Buldogue Francês. Seu rosto franzino e sua orelhas pontudas
os tornaram uma das raças mais adoráveis de
cachorros. Eles também são ótimos animais
para apartamentos e espaços menores, pois
não precisam de muito exercício e os cuidados
com o pelo são mais fáceis se comparado com
outras raças de cachorro.

DIA DO GATO

Os espasmos musculares evoluem para um quadro
de paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias,
retenção urinária e obstipação intestinal. Observa-se,
ainda, a presença de disfagia, aerofobia, hiperacusia
e fotofobia.

Médica veterinária de Umuarama
fala sobre a gripe felina
Umuarama - A gripe
felina pode ter diferentes
origens, dependendo do
agente causador. Entretanto, geralmente o termo
está associado à rinotraqueíte, uma condição
perigosa para os bichanos,
conhecida por ser extremamente contagiosa.
Conforme a veterinária Juliana Amarante,
da clínica Clinipet de
Umuarama, a rinotra-

queíte, problema mais
associado ao resfriado
em peludos, é originada
a partir de três agentes
principais, sendo eles:
Herpesvírus Felino: um
vírus muito contagioso, também chamado de
HVF; Calicivírus Felino:
também um vírus com
alta capacidade de contágio, conhecido como CVF;
Chlamydophila Felis: uma
bactéria que também

causa rinotraqueíte em
gatos, mas é mais rara.
Ainda segundo Juliana, o gato se contamina
ao entrar em contato
com um pet doente. “Isso
ocorre principalmente
com gatos que saem à
rua. É importante lembrar que a doença é muito
contagiosa e qualquer
contato com um bichano
infectado pode ser suficiente para desenvolver a

gripe em gatos. Entretanto, outras situações também podem levar o pet a
problemas respiratórios,
como uma simples rinite
em gatos”, explicou.
Portanto, se perceber
seu gato com jeito de doente, desanimado, tossindo,
podendo até mesmo apresentar febre, procure um
veterinário, pois observar
os sinais do seu amigo não
é o suficiente.

Dia 8 de agosto foi o Dia Internacional do
Gato. A data foi criada em 2002 pelo Fundo
Internacional do Bem-Estar Animal. Segundo a
Pesquisa Nacional de Saúde, em 2013, havia
11,5 milhões de domicílios no Brasil com pelo
menos um gato. Os estados com mais domicílios com gatos eram São Paulo (1,9 milhão de
domicílios), Minas Gerais e Bahia (ambos com
1,0 milhão). Você tem felinos em casa? Manda
para gente no WhatsApp 44 9913-0130
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IARMAS

Novas regras: Polícia Federal autoriza
até 4 armas por pessoa no Brasil
A Polícia Federal formalizou na quinta-feira, 21, a
autorização que dobra o
limite para aquisição de armas de fogo no Brasil. Além
de regulamentar decreto
presidencial publicado em
maio do ano passado, que
já previa a concessão de registro de até quatro armas
por pessoa, a nova norma
amplia para dez anos a
validade da inscrição dos
armamentos, diminui a
exigência de documentos
e elimina a necessidade de
se observar intervalos entre
os pedidos.
A instrução autoriza
ainda o treinamento mensal, no lugar do semestral,
a quem tiver arma de fogo,
“com a possibilidade de
utilização do armamento
pessoal”. A corporação
sustenta que o objetivo da
medida é “desburocratizar”
a posse e o porte de armas
no País.
A medida foi anunciada
anteontem pelo presidente
Jair Bolsonaro durante
uma transmissão ao vivo
nas redes sociais. A instrução derruba norma anterior
que, segundo o presidente,
“dificultava” a aquisição de
armamentos e foi revogada
a pedido de um apoiador
Ele também afirmou que o
tempo para deferimento do
registro pela PF diminuiu
em um terço após a saída
de Sérgio Moro do comando
do Ministério da Justiça e

CIGARROS

Carga avaliada
em mais de
R$ 2 milhões é
apreendida em
Alto Paraíso
Uma carga de
contrabando avaliado em pelo menos
R$ 2,250 milhões foi
apreendida na noite
desta sexta-feira
(21), na BR-487, em
Alto Paraíso, a 90
km de Umuarama,
segundo a Polícia
Rodoviária Federal
(PRF). Os cerca de
450 mil maços de cigarros paraguaios
estavam em uma
carreta que saiu
de Itaquiraí (MS)
e iria até Maringá. Um homem de
32 anos foi preso
em flagrante. Ele,
a carreta e a carga
foram entregues na
delegacia da Polícia
Federal em Guaíra.
Segundo a PRF,
a abordagem ocorreu por volta das
22h40 em frente a
unidade de fiscalização na estrada
Boiadeira, junto
a ponte de Porto
Camargo. Aos policiais o motorista
contou que levava
uma carga de milho a granel, mas
não tinha a nota
fiscal do produto.
Quando os policiais
subiram a lona da
carreta encontraram o cigarro. O
homem deve responder pelo crime
de contrabando.

NOVAS REGRAS
Com a mudança na Instrução Normativa 174
DG/PF, se armar legalmente ficou mais fácil
para o cidadão comum.
Desde 2018 cada cidadão poderia ter até
duas armas. Agora o limite subiu para quatro.
O tempo para conseguir o registro também foi
desburocratizado e reduziu em cerca de um
terço. Agora todo o processo pode ser feito eletronicamente e ser acompanhado diretamente
pelo requerente através da internet.
O treino pessoal que antes era obrigatório a
cada seis meses, passa a ser mensal. O prazo
para a validade do registro também mudou.
Agora é de 10 anos.
Membros do Ministério Público e do Poder
Judiciário passam a ter atestados de capacidade técnica e aptidões psicológicas atestadas
pelas próprias instituições e não mais pela
Polícia Federal.
Os policiais penais também passam a ter
as mesmas regras e prerrogativas das outras
polícias quanto ao porte e registro de armas.
A partir de agora o registro tem validade de 10 anos e os treinos devem ser mensais

Segurança Pública.
CAOS NORMATIVO
Uma das promessas de
campanha de Bolsonaro, a
tentativa de flexibilização
do porte de armas acompanha o presidente desde que
ele assumiu o cargo. Além
de reuniões com lobistas
e empresários do setor, e
de cobranças dirigidas aos
ministros, o governo já tentou triplicar o limite para
a compra de munições e
revogou três portarias que
aprimoravam o rastreamento e a marcação das

balas e armamentos.
“Após mais de 20 atos
normativos publicados pelo
governo federal e que alteram a política nacional
de controle de armas e
munições, temos um quadro de complexidade regulamentar que leva a uma
situação de caos normativo,
o que diminui a eficiência
da legislação e dificulta o
cumprimento e fiscalização
das normas pelos cidadãos
e pelos órgãos de controle”,
reagiu em nota o Instituto
Sou da Paz.
Para os porta-vozes da

entidade, Bruno Langeani
e Felipe Angelini, o governo
vem facilitando o acesso
às armas ao mesmo tempo
que reduz ferramentas de
controle de munições. “Enquanto há um esforço ágil e
muito eficiente da máquina
federal para facilitar a compra, medidas que ajudam
o controle e atuação das
polícias no monitoramento
e rastreamento de armas de
fogo foram revogadas pelo
governo, o que é grave.”
RISCO
De acordo com o soció-

logo Ignacio Cano, professor da Uerj e especialista
em segurança pública, nos
últimos tempos aumentou
o número de cidadãos armados. “Não há dúvida de
que o governo está tendo
sucesso nessa empreitada”, disse. “A proposta do
governo sempre foi armar
a população, a princípio
com a suposta intenção de
que as pessoas se protejam contra os criminosos.
(Mas) estamos cansados
de saber que as armas
em circulação na verdade
colocam o cidadão em um

risco maior, além de diminuir o preço das armas no
mercado negro”, afirmou o
sociólogo.
“Porém, após a reunião
ministerial, ficou claro que,
além desta suposta intenção, há um propósito político para que as pessoas
possam resistir a ordens
de outros governos, e não
ao governo dele, obviamente. É armar a população
para dificultar o estado
de direito, a aplicação da
lei e permitir que pessoas
resistam à aplicação da
lei”, disse Cano.

Van carregada com quase 350 kg de maconha é apreendida em Iporã
U m a v a n Pe u g e o t
carregada com quase
350 quilos de maconha
foi apreendida na noite
desta sexta-feira (21),
no distrito de Vila Nilza,
em Iporã, a 50 km de
Umuarama, segundo a
Polícia Militar. A ação
ocorreu após perseguição policial. Ninguém
foi preso. O veículo e a
droga foram entregues
na delegacia da Polícia
Civil de Iporã.
Segundo a Polícia
Militar, era 19h10 quando policiais realizam
o patrulhamento pela
avenida Padre Danillo
Rossato, no distrito de
Vila Nilza quando se
depararam com a Van
Peugeot branca, placas
Mercosul. Os policiais
deram voz de abordagem
com o uso da sirene e do
giroflex, momento que o

OPERAÇÃO METRÓPOLES
A Polícia Militar apreendeu 40 caixas de cigarros
contrabandeados do Paraguai durante a madrugada
deste sábado no distrito de
Dr. Oliveira Castro, em Guaíra, a 134 km de Umuarama.
Uma pessoa foi presa.
Segundo a Polícia Miliar,
durante patrulhamento no
distrito os policiais avistaram
um comboio de veículos e conseguiu abordar um Chevrolet
Captiva. Dentro do veículo
encontraram os cigarros. O
detido, a carga e o veículo foram levados para a delegacia
da Polícia Federal em Guaíra.
A ação ocorreu no âmbito
da Operação Metrópoles que
acontece em toda a área do
19º Batalhão da Polícia Militar.

condutor evadiu-se em
alta velocidade seguindo
sentido a PR-323.
Ainda segundo a PM,
por diversas vezes o condutor jogaou o veículo
contra a viatura policial,
praticando direção perigosa, quando numa rua
sem saída no Jardim

Água Boa abandonou o
veículo e fugiu da equipe. Um policial militar
chegou a persegui-lo
pulando vários muros,
mas sem sucesso.
Após busca no interior
da van foi encontrada 347
quilos de entorpecente
dividida em 16 fardos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem
da Audiência Pública para apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual –
LOA, referente ao exercício de 2021, a ser realizada na Câmara Municipal de Alto
Paraíso, no dia 26 de agosto de 2020 às 19:00 horas.
Contamos com a sua presença.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
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Aumenta o uso da energia solar em casas
e indústrias devido à economia gerada
Umuarama – O uso da
energia solar em casas,
prédios, empresas ou no
meio rural está ganhando espaço cada vez maior,
principalmente agora com
a pandemia do novo coronavírus. As pessoas estão
ficando mais tempo em
casa e acabam gastando
mais energia elétrica. Ao
confrontar a conta de luz
atual com o investimento
e o retorno numa geração
própria de energia com a
usina fotovoltaica, muita
gente está optando pela
mudança, segundo afirma
o empresário Francis Polo,
diretor da Polo Engenharia
Elétrica & Fotovoltaica.
Francis garante que
a conta de luz pode cair
até 95% em imóveis residenciais ou indústrias. O
investimento inicial pode
assustar, mas se pensar e
médio prazo, o retorno é
garantido. Ele exemplifica
com uma família que gasta
média de R$ 300,00 ao mês.
Para essa família, o investimento na usina fotovoltaica
vai ser de 12 a 15 mil reais,
podendo ser financiado em
até cinco anos. Dentro deste período, o dinheiro que
seria pago em energia pode
ser revertido para quitar o
financiamento e, depois, o

O empresário Francis Polo destaca as vantagens da opção pela energia fotovoltaica

lucro é certo, já que a pessoa
ficará pagando apenas uma
taxa mínima, que é obrigatória para a Copel. Mas num
valor que varia entre 30 a 50
reais, levando em conta uma

fatura de aproximadamente
R$ 300,00.
As placas usadas na
geração de energia têm
garantia de 25 anos e precisam apenas de manutenção

Nacional
Dados da Associação Brasileira
de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) indicam que esse sistema
de geração de energia triplicou
sua atividade em um ano e, só nos
últimos seis meses – sendo três
deles já na pandemia –, apresentou
crescimento de 50%.A nova marca
atingida é de aproximadamente
3 GW de potência instalada em
painéis solares em telhados de
residências e de empresas. Já são
cerca de 255 mil sistemas fotovoltaicos fornecendo energia a partir
de ligações para mais de 318 mil
unidades consumidoras. Ainda de
acordo com a Absolar, empresas
de comércio e serviços são as que
mais utilizam a capacidade total,
já que os maiores benefícios em
termos de economia são para quem
tem contas de luz mais salgadas.

No que diz respeito à quantidade
de instalações, as residências são
a maioria. Outro dado ressaltado
pela associação é que a energia
solar gera empregos. Os dados
apontam que, desde 2012, o setor
solar fotovoltaico gerou cerca de
180 mil postos de trabalho no país.
Os sistemas de geração distribuída
também têm crescido rapidamente
no Brasil desde que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
definiu regras para que a produção
possa ser abatida da conta de luz
dos consumidores que investiram
nas instalações. Para concluir, Polo
comenta que ainda há muito o que
se fazer para que o Brasil se torne
um dos principais países na geração
de energia solar no mundo, mas que
o caminho que está sendo trilhado é
promissor para que isso aconteça.

(limpeza) ao longo dos anos.
Elas podem ser instaladas
no telhado, para isso, a
empresa responsável pela
instalação faz a verificação
inclusive com laudo de um
engenheiro, no chão e nem
precisa ser no próximo imóvel. Se for do mesmo dono,
as placas podem ser instaladas num terreno distante e
gerar a energia que vai ser

usada em outro ou outros
imóveis. Francis diz que é
comum o produtor rural que
mora na cidade instalar as
placas no sítio ou fazenda e
gerar o crédito para abater
na energia usada na casa
da cidade.
Empresário afirma que
o projeto já dimensiona
quantos quilowatts (kWh)
a residência ou indústria

consome e as placas são
montadas para gerar aquela
quantidade de energia o ano
todo. Por isso, não se corre o
risco de ficar sem energia. A
sobra de energia, se ocorrer,
é transformada em crédito
que precisa ser consumida
em até 60 meses. A Copel
não compra o excedente.
Outro detalhe é que a
produção da energia não
ocorre apenas quando o
sol atinge as placas. Basta
a claridade, mesmo num
dia nublado, para ocorrer a
produção. Claro, com o sol o
volume é maior, mas sem sol
não compromete. A posição
do telhado também ajuda,
por isso, uma sugestão, para
quem pode, é fazer o projeto
quando ainda está planejando construir o imóvel.
Meio rural e valorização
Os produtores rurais também podem se beneficiar
ainda mais, já que os financiamentos têm taxas menores
para quem é do campo.
E em todos os imóveis, a
instalação da usina fotovoltaica ainda contribui para a
valorização do bem, já que a
usina instalada passa a pertencer ao imóvel. “O retorno
é rápido, o imóvel é valorizado, a pessoa contribui com o
meio ambiente, pois produz
a energia renovável,entre
outros benefícios”, conclui.
Serviços – A Polo Engenharia faz orçamento sem
compromisso. Fone 44- 33621007 (Umuarama)

Na Unipar campus 2 (Hospital Veterinário), as placas foram instaladas no chão e formam
a logo da universidade

Síndrome que afeta crianças e adolescentes
pode ter relação com a covid-19
São Paulo (AE) - Faz
pouco tempo que o Brasil
começou a monitorar e
relatar casos da síndrome
inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P),
quadro potencialmente
grave que afeta crianças e
adolescentes e pode estar

relacionado à covid-19. Por
enquanto, pouco se sabe
sobre esse quadro clínico,
que apresenta diversos sintomas, atinge vários órgãos
do corpo e, se não tratado
correta e precocemente,
pode matar.
SIM-P

ISÍNDROME DE KAWASAKI
O médico Saulo Duarte Passos explica que
a SIM-P tem algumas características com a
síndrome de Kawasaki, já conhecida, que ainda
não tem causa definida. “Uma das teorias é
que ela seria causada por coronavírus (grupo
de vírus), mas não se confirmou na prática.
Só teve um trabalho que correlacionou, mas
não sustentou. Com o número de casos devido
à pandemia do novo coronavírus, se aventou
novamente essa hipótese.” Ele também é
membro do grupo Rekamlatina, que reúne
pesquisadores da América Latina para o estudo
da síndrome de Kawasaki.
Em Jundiaí (SP), onde atende casos de Kawasaki, Passos relata que o hospital universitário costumava ter um ou dois casos da síndrome
por ano. Nos últimos sete meses, foram sete, dos
quais três tiveram correlação com a covid-19 e
desenvolveram SIM-P ao mesmo tempo. Dois
desses casos precisaram de internação na UTI
por longo período.

Para entender o que já
se sabe a respeito da SIM-P,
a reportagem conversou
com Marco Aurélio Sáfadi,
presidente do Departamento de Infectologia da
Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP), e Saulo
Duarte Passos, médico e
professor titular de pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Confira
a seguir.
REAÇÃO TARDIA
Descrita como síndrome
inflamatória multissistêmica (SIM-P), o quadro clínico
é, possivelmente, uma reação grave e tardia à infecção pelo novo coronavírus.
A condição pode afetar
crianças e adolescentes de
0 a 19 anos, mas há Estados
brasileiros que monitoram
o quadro até 21 anos.
CRIANÇAS
Os primeiros relatos foram registrados em países
da Europa no final de abril,
quando os serviços de saúde
do Reino Unido e da França
reportaram alguns casos.
No começo de maio, foi
noticiado um número de
15 crianças hospitalizadas

em Nova York (EUA). Mais
recentemente, começaram a
ter registros no Brasil. Hoje,
estima-se que haja mais de
300 casos em todo o mundo.
No Brasil, o Ministério da
Saúde publicou nota de
alerta sobre a síndrome
em maio e passou a fazer
o monitoramento em julho.
SINAIS
Geralmente, a febre
é o primeiro indício da
condição, que pode estar
acompanhada de dor no
corpo, fraqueza muscular,
dor de garganta, de cabeça e abdominal, além de

diferentes manifestações
gastrointestinais. E como
o próprio nome diz, a síndrome é multissistêmica é
pode afetar vários órgãos
e sistemas do organismo,
como coração e sistema
nervoso central.
Há, ainda, relatos de
conjuntivite e manchas
ou erupções vermelhas
na pele. “Isso vai progredindo e algumas crianças
evoluem para choque, que
é condição de maior preocupação e gravidade, além
da hospitalização que motiva entrada em UTI”, diz

Sáfadi.
INCONCLUSIVAS
Por enquanto, as evidências científicas são inconclusivas quanto a uma
relação de causa e efeito
entre a covid-19 e a SIM-P.
Sabe-se, porém, que a maioria das crianças e adolescentes identificada com a
síndrome foi infectada pelo
novo coronavírus. Até o momento, fala-se em possível
relação temporal, porque
a condição clínica surge
algumas semanas após um
quadro de covid-19, mesmo
que tenha evoluído bem.

TRATAMENTO
O tratamento varia de acordo
com a situação das pessoas, mas
além de cuidar de sintomas, como
febre e dor de cabeça com antitérmicos e analgésicos, o tratamento é
feito com modulador da imunidade
e anticoagulantes, por exemplo. O
manejo clínico tem tido êxito, com
a maioria das crianças se recuperando e raros óbitos.

Segundo os médicos, ainda é muito cedo para documentar sequelas,
pois os casos são novos e precisaria
de tempo maior para avaliar a evolução das crianças e adolescentes
após a alta hospitalar. No entanto,
pela forma como a síndrome afeta o
corpo, é possível que deixe marcas
pulmonares, cardiovasculares ou
neurológicas.
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Palmeiras encara Santos e volta a ser
mandante no Morumbi após 13 anos
São Paulo, (AE) - A
partida entre Palmeiras e
Santos, neste domingo, às
16 horas, pelo Campeonato
Brasileiro, marca o retorno
do Morumbi ao velho papel
de sediar clássicos mesmo
sem a presença do São
Paulo em campo. Palco
tradicional do futebol paulista no século passado, o
estádio perdeu espaço após
divergências nos bastidores
e inaugurações de novas
arenas, tanto que há 13
anos o local não era escolhido pelo Palmeiras para
mandar um jogo.
O clube alviverde recorreu ao Morumbi porque
o Allianz Parque estará
reservado para eventos
de drive-in e o Pacaembu
passa por obras. Uma outra
opção seria mandar o clássico na Arena Barueri ou
no interior. Porém, o estádio
são-paulino foi escolhido
por evitar uma viagem e
por ter um gramado de
qualidade. A equipe vai
precisar pagar uma taxa
de aluguel - o valor não foi

Santos é o adversário de hoje do Palmeiras no Morumbi

revelado.
Foi justamente o aluguel
que afastou o Palmeiras
do Morumbi. O time atuou
como mandante no estádio
em setembro de 2007, contra o Corinthians, e depois
não voltou mais porque
considerou muito elevado
o valor. Em valores corri-

gidos, o aluguel na época
custava em média R$ 210
mil. Mas a taxa subiria.
“Deixamos de jogar
no Morumbi por causa do
preço e o Corinthians nos
acompanhou nessa decisão.
Fizemos um acordo com a
diretoria do Corinthians
para jogarmos nossos clás-

sicos ou no Pacaembu ou
no interior porque era mais
barato. Foi uma decisão
prática”, relembrou o ex
-presidente do Palmeiras,
Luiz Gonzaga Belluzzo, que
era diretor de planejamento
do clube em 2007.
O Corinthians mandou
pela última vez um jogo no

Morumbi em 2008, na final
da Copa do Brasil contra
o Sport. No ano seguinte
o presidente do clube, Andrés Sanchez, teve uma
desavença com o colega
são-paulino Juvenal Juvêncio por causa da carga
de ingressos destinados à
torcida visitante em clássicos. Ele prometeu que
nunca mais o time voltaria
a mandar partidas no local.
E até hoje isso se cumpre.
As inaugurações em
2014 da Arena Corinthians
e do Allianz Parque contribuíram para os dois rivais
não buscarem mais o Morumbi. No entanto, quando
os clubes começaram a
evitar o estádio, o próprio
São Paulo minimizou a
situação ao avaliar que o
aluguel para jogos não faria falta, pois conseguiria
uma arrecadação maior
ao ceder o estádio para
shows.
O último rival a ter recorrido ao Morumbi foi o
Santos. Em 2014, às vésperas da Copa do Mundo, a

Jogos de Hoje
Flamengo X Botafogo
Vasco X Grêmio
Palmeiras X Santos
Bragantino X Coritiba
Sport X São Paulo
Ceará X Bahia

Quarta-feira
Corinthians X Fortaleza
Vila Belmiro estava cedida
à Fifa para ser utilizada
como campo de treino. Por
isso, o clube levou para
a capital um jogo com o
Flamengo.
Presidente do São Paulo
de 1990 a 1994, José Eduardo Mesquita Pimenta se
lembra com saudades dos
momentos vividos pelos
quatro grandes no Morumbi. “Era comum nossos
rivais jogarem na nossa
casa. Todos ganhavam e o
futebol também. Os jogos
tinham mais de cem mil
pessoas. Era um show.”

Paraná e Operário-PR brigam pela ponta em duelo de invictos na Série B
Curitiba, (AE) - Na
briga pela liderança e
ainda invictos, Paraná
e Operário fazem um
duelo estadual, neste
domingo, e muito importante, pela quinta
rodada do Campeonato
U

N

Brasileiro da Série B. O
jogo começa às 11 horas
no estádio Durival de
Britto, em Curitiba.
O Paraná aparece
com 10 pontos, com um
empate e três vitórias,
a última delas sobre o
I
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Guarani, por 2 a 1, em
Campinas. O técnico
Alan Aal tem mantido a
mesma base, ganhando
em entrosamento.
O Operário tem no comando, desde março de
2016, Gerson Gusmão.
I
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Isso permite ao time
uma continuidade de
trabalho e de filosofia
Em campo, os resultados são positivos. Por
enquanto, soma oito
pontos, com duas vitórias e dois empates.
P

A

R

A

No outro jogo de
domingo, às 18 horas,
o Confiança recebe o
Cruzeiro no Batistão,
em Aracaju. O time da
casa só tem um ponto,
enquanto o mineiro vai
tentar a reabilitação
N

A

E

N

S

após perder no Mineirão
para a Chapecoense,
por 1 a 0.
Na segunda-feira às
20 horas, Chapecoense e
Guarani farão, na Arena
Condá, o último jogo da
quinta rodada.
E

UNIPAR

VOCÊ ESTÁ CONVIDADO PARA O

EAD/Unipar Connect - Tendências
profissionais no pós-pandemia
Transmitido dos estúdios da TV UP pela internet, o 2º ‘EAD/Unipar
Connect’ tem como objetivo debater com estudantes e profissionais
da comunidade assuntos relevantes do cenário atual. A programação
prioriza palestras informativas, todas com foco nas tendências do
mundo pós-pandemia. Os convidados são conceituados professores da
Unipar e especialistas com experiência de mercado.

Segunda-feira, 24, 19h
Principais dificuldades e cases de sucesso das startups
A convidada é a analista de sistemas e cofundadora da Orbital
Aceleradora, Ana Carolina Ebenau. Com o intuito de diminuir incertezas
envolvidas na criação e desenvolvimento de negócios, a consultora e
coordenadora de treinamentos, validações e auditoria irá abordar o
assunto e comentar cases de sucesso das startups acompanhadas por ela
e a equipe que compõem a sua empresa.
Terça-feira, 25, 19h
Protagonismo feminino: a valorização da mulher no mercado de trabalho
A engenheira agrônoma e coordenadora do Comitê Mulheres do CREAPR, Daniela Alves dos Santos, vai abordar os avanços conquistados pelas
mulheres no mercado de trabalho e nos cargos de liderança. Perita do
TJ-PR, SP e SC e conselheira da Câmara de Agronomia do CREA-PR, ela
também vai falar sobre o programa ONU Mulheres, assédio e perspectivas
futuras do protagonismo feminino.
Terça-feira, 25, 21h
Carreira de executiva na área financeira: trajetória, desafios e
possibilidades
Os entrevistados, o CFO da multinacional Sancor Seguros, Rafael Gozer, e
o head da GazinCred S/A, Maykon Costa, ex-alunos da Unipar, descreverão
suas trajetórias profissionais. Além de relatarem os desafios enfrentados e
as possibilidades de aprendizado que tiveram desde a graduação, também
participarão de debate sobre o futuro dos cargos de gestão e de setores
financeiros.
Quarta-feira, 26, 19h

Direto de São Paulo: Uma
das convidadas, Ana Carolina
Ebenau, da Orbital, vai falar
sobre incertezas e negócios

O impacto da covid-19 para o setor de TI
Profissionais vão discutir o cenário atual do setor das tecnologias de
informação durante o período da pandemia do novo coronavírus.
Diógenes Ferreira, Fabio Benedito de Souza, Leandro Cavalieri e Jane
Panaro Queiroz, todos ex-alunos da Unipar, e Cleber de Souza Relli,
coordenador do Núcleo de Ciências Exatas e Tecnológicas da Unipar/EAD,
analisarão ainda as perspectivas futuras nessa área.
Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente no link:
https://mkt.ead.unipar.br/connect
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A receita

Juju Salimeni contou que um dos seus segredos de beleza é ingerir cerca de quatro litros de água diariamente.
Ela garante que á agua é um excelente ingrediente na
guerra contra a balança.

O podcast de Cid Moreira

Cid Moreira e sua mulher, Fátima Sampaio, criaram
um podcast diário, o “Bom Dia, Cid”, no qual compartilham reflexões criadas por ambos. É na plataforma
Deezer.

Disciplinada

Cantor namorando?

Maraísa é muito disciplinada quando o assunto é sua
alimentação e a rotina fitness. Ela estrelou várias lives
recentemente e assume que algumas vezes “escorregou”
na dieta e abusou de alguns alimentos, mas agora retomou
o foco novamente.

O cantor Thiaguinho e a bailarina Tati Scarletti, do
“Domingão do Faustão”, teriam engatado um romance.
Os dois estão trocando mensagens nas redes sociais,
mas não assumiram nada, ainda. Vale lembrar que em
outubro do ano passado, ele se separou de Fernanda
Souza.

Procedimento estético

Marília Mendonça compartilhou o resultado de preenchimento labial e assumindo que adorou o resultado. No
entanto, a cantora nega que tenha a intenção de fazer
novos procedimentos.

1) Como se chamava a
personagem interpretada por Débora Olivieri
em “Negócio da China”?
a) Janete
b) Inês
c) Aldira
d) Matilde
2) Quem interpretou a
personagem Gui na novela “Uga Uga”?
a) Fernanda Rodrigues
b) Mariana Ximenes
c) Nivea Stelmann
d) Batty Lago
3) Que ator interpretou o marido da personagem
Dinorah (Marília Padilha) na novela “O Cravo e a
Rosa”?
a) Eduardo Moscovis
b) Murilo Rosa
c) Rodrigo Faro
d) Ney Latorraca
4) Quem fez par romântico com Caco Ciocler na minissérie “A Muralha”?
a) Deborah Evelynn
b) Regiane Alves
c) Vera Holtz
d) Letícia Sabatella

A mansão de Luan

Luan Santana mora uma nova casa, localizada em
Alphaville, na Grande São Paulo. Consta que a residência do cantor tem garagem para vinte carros, cinco
suítes e outros confortos. O imóvel é avaliado em vinte
e cinco milhões de Reais.

Nada disso!

Eliana decidiu se posicionar
contra os boatos de que iria
fixar residência nos Estados
Unidos com sua família, após
a pandemia. A apresentadora
declarou que está muito satisfeita com seu programa no
SBT e que não é verdade que
gostaria de deixar sua atração
de domingo. E está dito.

Mania 1

Quem convive com Viviane Araújo conta que a atriz
é muito ligada em anéis.
Tanto que ela compra sempre o acessório e prefere as
joias. Quem pode, pode!

Mania 2

Deborah Secco coleciona bolsas de grifes. Quem
viu conta que o acervo da
atriz foi avaliado em 650
mil reais. Quem pode, pode!

Protocolo sanitário

A Record pretende estrear uma nova temporada
do seu reality “A Fazenda”
no dia 08 de setembro. A
emissora adotou várias
medidas sanitárias, além da
reforma na sede da atração.
Os participantes não poderão levar utensílios, como
chapinha e outros acessórios. E mais, os fumantes
levarão os seus próprios
cigarros e em quantidade
suficiente para o tempo que
durar a atração.

5) Quem interpretou o personagem Severino em “Laços de Família”?
a) Jose Mayer
b) Cláudio Gabriel
c) Alexandre Borges
d) Daniel Boaventura
(Respostas: 1-c; 2-c; 3-d; 4-b; 5-b)

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45,
na Globo

Marta se penaliza com o sofrimento de Clara.
Guto comemora a decisão de Benê de se apresentar com ele na Balada Cultural. Dóris aconselha
Ellen a se preparar para a prova que marcará
sua entrada no colégio Grupo. Marta conversa
com Malu sobre Clara. Malu retém o celular de
Clara. Marta revela a situação de Clara a Luís,
que interrompe sua viagem para socorrer a filha. Dóris pede que Tato convoque Aldo para o
evento, e o rapaz se preocupa. Mitsuko, Malu e
Edgar alteram as regras sobre bolsas de estudo.
Dóris e Bóris pedem para conversar com Ellen.

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo

Leopoldina implora para Bonifácio não abandonar
seu cargo. Wolfgang conta a Egídio sobre todos os
crimes de Greta, que é presa. Anna tem um pesadelo
com Thomas. Diara volta para casa. Cosette elogia
Licurgo, e Germana se enfurece. Sebastião invade a
escola de Anna. Diara afirma a Ferdinando que voltará
a ser livre. Chalaça cobra de Sebastião as dívidas que
tem com o governo. Germana flagra Cosette agarrando
Licurgo e se vinga da atriz durante o espetáculo. Anna
tem um mau pressentimento, e Piatã se preocupa. Thomas deixa a igreja e se apressa para voltar à cidade.

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo

Germano ampara Sofia, que finge passar mal,
e a leva para a mansão da família. Sofia inventa
para a família que está começando a se lembrar
do acidente, e pergunta por Rafael. Euzébia comenta com Silas que desconfia de que Sofia esteja
mentindo. Rafael se surpreende quando Sofia o
abraça. A filha de Lili chama o fotógrafo de noivo.

CHIQUITITAS - 20h30, no SBT

Mili diz às amigas que elas precisam dar um jeito
para não deixarem a megera ser a nova diretora.
Ernestina entra no quarto e avisa que ela será os
olhos da Carmen quando não estiver no orfanato. Tati
avisa aos amigos que Carmen está de volta. Carol
tenta tranquilizá-los e diz que vai tentar contornar a
situação. Carmen finge que nada aconteceu e continua
com a aula de etiqueta. Porém, ao olhar seu retrato
desfigurado na parede do orfanato, a vilã fica furiosa.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo

Márcia conta para Esther que Guaracy esteve à
sua procura. Pereirinha não acredita no amor que
Enzo diz sentir por Danielle. Marilda avisa a Griselda sobre o plano de Tereza Cristina para atrapalhar o casamento de Amália. Patrícia se surpreende com o caráter duvidoso de Alexandre, e Antenor
tem uma ideia para desmascará-lo. Vilma avisa a
Daniel que o vídeo de Solange já está na internet.
Baltazar é hospitalizado ao ver o vídeo de Solange.
Quinzé salva Teodora do ataque de Ferdinand.
Guaracy e Esther conversam, quando Paulo chega.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no
SBT

Neusa leva Omar até o presidio para que ele
veja a consequência de quem faz as coisas erradas. Rebeca chora ao escutar Isabela dizer pela
primeira vez “mãe”. O programador do aplicativo que Vicente está desenvolvendo some e não
atende mais as ligações. No vilarejo, Téo busca
informações sobre o seu passado com a ajuda de
seus amigos. Nico e Alegra estão mais próximo e
saem para passear. O avô de Otávio morre e ele
conta para Rebeca, emocionado. Manuela lê a carta que a mãe de Téo deixou junto com ele, quando
era bebe, antes de deixá-lo na igreja para adoção.

Harmonia com a pessoa amada, amigos e familiares. Propício para colocar
em prática seus projetos no setor
profissional, no entanto contenha os
seus gastos e planeje melhor a vida.

A pessoa amada poderá exigir mais
do que você pode dar, no entanto é
preciso agir com calma e exercitar
o seu lado conciliador. A fase será
passageira, vai depender da sua
capacidade de diálogo.

Procure ser objetivo e mantenha-se
ligado à realidade. O sucesso poderá
não ser imediato, mas, não se desvie
de seus objetivos. Em breve virá à
recompensa que tanto almeja.

Conte com a cooperação dos outros
na execução de seus planos, mas
previna-se contra as atitudes competitivas, não se envolvendo em disputas.
Concentre-se em seus objetivos.

A prática da meditação será um
instrumento de fortalecimento neste
momento em que o seu corpo pede
paz e aconchego. Não tenha receio
de expor-se junto à pessoa amada.

Excelente para todas as atividades
que exijam eficiência e atenção às
minúcias. No terreno afetivo, o momento será de reavaliações e exigirá
posturas sinceras e honestas.

Não cultive a ansiedade e procure
resolver uma coisa de cada vez. O
momento favorece todos os contatos,
principalmente a convivência com
amigos e familiares.

O momento é excelente para os
encontros e para os momentos com
a pessoa amada. Procure livrar-se do
estresse e não cultive o ciúme. Não
entre em disputas com familiares.

O seu lado batalhador está mais
acentuado, por isso a fase é excelente
para realizar suas ambições. Chance
de sucesso social e profissional.
Aproveite.

Favorável para o trato de assuntos domésticos. Concentre as suas energias
no seu lado mais caseiro e desligue-se
dos assuntos profissionais. Conte com
o apoio da pessoa amada.

O momento é ideal para dinamizar
sua vida através de cursos de capacitação. Procure descobrir novos
interesses. Não cultive a pessimismo.
Sorria para a vida.

Muito propício para todas as iniciativas
que envolvam estudos e novos conhecimentos. Aproveite para reavaliar as
suas necessidades profissionais e
invista no futuro.
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IEM ALTA

Moletom: a moda é sentir-se confortável
Da Redação
GB Edições

O estilo esportivo continua em alta. E agora,
em tempos de isolamento
social quando estamos
mais em casa, a roupa
confortável – mas sem
perder o estilo – é sempre
mais desejada. E, neste
sentido, o moletom continua em alta. É sempre
o queridinho.
O moletom ganhou
uma espécie de repaginada à medida que os
fios de algodão foram
mesclados com fios sintéticos e o resultado é o
tecido de moletom mais
estruturado e que não
deforma com o uso. Ele
continua flanelado por
dentro e assim garante
muito conforto.
ANOS 80
Para relembrar, nos
anos de 1980, o estilo
esportivo virou febre e
fazia sucesso até nas
discotecas. Todo mundo
usava moletom e a moda
era o modelo chamado
“abrigo”, composto de
calça com punhos nos
tornozelos e jaqueta com
capuz e zíper na frente.
Tudo confeccionado no
mesma cor de moletom.
A vestimenta, sem dúvida, também popularizou
o uso do tênis que, até

então, era restrito às
quadras esportivas.
ESPORTIVO
Depois de certo tempo, acabou “cansando”
apesar de ser confortável e seu uso voltou a
restringir-se às práticas
esportivas, embora estivesse definitivamente
incorporado ao dia a dia
principalmente na confecção de roupas infantis
e em algumas peças do
vestuário adulto. Para
ganhar ares de roupa
comum, as calças de moletom passaram a ser
confeccionadas sem o
tradicional punho nos
tornozelos, mas mesmo assim não ganhou a
popularidade que tinha
antes.
OVER
Assim, usar um conjunto de moletom fora
das praças esportivas
estava fora de moda.
No entanto, o estilo foi
resgatado, mas atenção,
o tradicional conjunto
do passado pode deixar
você com o visual um
pouco “over”, mas se
quiser usar, ninguém tem
nada com isso. Se você se
sente bem, que mal tem?
COMBINAÇÕES
Mas voltando ao nosso
assunto, o negócio do
momento é combinar as

Vale usar a criatividade quando o assunto é moletom. As
peças usadas tradicionalmente na academia podem fazer parte
do figurino diário. O moletom foi repaginado para garantir a

peças. Por exemplo, usar
blusa com capuz por baixo de blazer, combinando

tudo com calça skinny e
tênis.
Outra dica, camisa

polo sob moletom estampado. Para os mais
ousados, vale abusar do
xadrez.
Também no caso do
moletom, vale a tendência de aplicações, bordados e paetês sendo que
alguns estilistas misturaram moletom, cetim e
couro.
MENINAS
Para as meninas, a
tendência vem em saias
e vestidos que podem
ser combinados com
meias-calças, polainas
(isso mesmo! elas estão
de volta) e até chapéu.
Algumas grifes que têm
tradição no uso de moletom em suas confecções,
ousaram em misturar o
tecido confortável com
detalhes em couro na
criação de vestidos que
caem bem em quase todos os manequins.
TENDÊNCIA
Outra tendência moderna são as jaquetas
feitas em tecidos impermeáveis por fora e
totalmente forradas em
moletom. As cores preferidas para estes modelos
são o vermelho e o cinza.
O resultado é fashion,
protege contra o frio e
a chuva e sem perder a
elegância.
E falando em chapéu,

os abrigos e vestidos estilo parkas com capuz estão em alta e podem ser
combinados com leggings
e sapatos estilo tênis com
salto.
As calças em moletom
ganharam viés dourado
e podem ser usadas com
sapatos de salto alto.
Os homens podem
usar e abusar do agasalho com zíper e gola rolê
alta. O decote V permite a
superposição das peças,
colocando camisa por
baixo de agasalho com as
mangas e golas para fora
deixam homens e mulheres com visual moderno e
sofisticado.
BOTAS
Lembrando que moletom também pode ser
combinado com botas,
a grande tendência da
temporada para as mulheres que podem abusar
de agasalhos largos com
jeans skinny e botas curtas nos pés.
O moletom ganhou as
passarelas, mas jamais
deixará de ser o eterno
sinônimo de conforto
e pele quentinha. Ele
continua imperando na
confecção de peças para
a prática de esportes,
na confecção de roupas
infantis e de pijamas e
afins.
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CHEVROLET

HEVROLET

ASTRA
ADVANTAGE
09/09

Flex, completo, branco,
motor 140 CV. R$
22.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

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

Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
FIAT

FIAT

MOBI 17/17

Ar, direção, completo,
branco. R$ 31.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

PALIO
WEEKEND
ADVENTURE

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

STRADA
DUPLA
ADVENTURE

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

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

S10 4X4
2004/2005

UNO MILLE 1.0

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

S10
ADVANTAGE
08/08

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

SPIN LTZ 1.8
14/14

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

VECTRA GT
HATCH 10/11

Prata, câmbio 140 C.V,
completo. R$ 28.000,00.

TRAILBLAZER LTZ DIESEL
18/19 BRANCO COMPLETO,
AUT, COURO, 7L

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

FOCUS HATCH
S.E 1.6

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

OUTRAS MARCAS
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.

FRONTIER SL
2.5 TURBO

2014, bordo, cabine
dupla, automático,
completo, R$ 83.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

PEUGEOT 1.4
206

Preto,2008/2008, ﬂex,
teto solar, completo, R$
14.000,00. Fones: (44)

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!

R$ 184.900,00

3622-3292 / 99976-0563.

RENAULT
LOGAN 1.0
17/18

Branco, completo. R$
34.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

TUCSON 2012

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

VOLKSWAGEN

EQUINOX LT TURBO 18/18
BRANCO COMPLETO,
AUT, COURO

R$ 109.900,00

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

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

R$ 83.900,00

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

GOL 1.6
99/2000

Verde, 4 portas, completo.
R$ 13.500,00. Fones:
(44) 3622 -3292 /
99976-0563.

GOLF 1.6
2004/2004

COBALT 1.4 LTZ 13/14
PRATA COMPLETO

R$ 37.900,00

Cinza, completo. R$
19.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

RENAULT

RENAULT

MEGANE 1.6
2008

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

SANDERO 1.0
11/12

Branco, 4 portas, ar
condicionado, travas e
vidros elétricos. Valor
R$ 20.500,00. Fone:
(41) 99760-5176

DIVERSOS

DIVERSOS

VENDO CAMA
DE FRANGO

Adubo orgânico de alta
qualidade. Fones: (44)
98403-3253.
PONTOS
COMER
PONTOS
CIAIS

COMERCIAIS

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

98407-0200.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS

GOMES
LEILÕES

FAZENDA C/ 49,48
ALQS, toda mecanizada,
top. plana, Linha Sete
Ilhas (Recanto Lagoa
Azul), 4km do trevo da
PR 437, c/ divs. benfs.,
Sertanópolis, Lance Inicial
R$ 6.203.976,00 www.
gomesleiloes.com.br (44)
9 9887-9570

GOMES
LEILÕES

CHÁCARA C/ 1,00
ALQUEIRE, (parte
ideal), (área total de
42,14 alqueires), Gb.
Rio Mourão, aprox.
300m da V. Rural do
Distr. de Sertãozinho, c/
constr. Resid. e barracão

indust. Engenheiro
Beltrão. Lance Inicial
R$ 95.959,88 www.
gomesleiloes.com.br
(44) 9 9887-9570

VENDE-SE

Lote com área de 41,44
alqueires, terra de lavoura,
ótima topograﬁa, as margens
do Rio Piquiri; Próximo
ao distrito de Ercilândia,
Município de Alto Piquiri-Pr.
2.700 sacas de soja por
alqueire. Lote com área
de 6,00 alqueires, terra de
lavoura, ótima topograﬁa,
as margens do Rio Piquiri;
Município de Iporã-Pr.
2.800 sacas de soja por
alqueire. Tratar pelos
fones: (44) 3622-2552
99976-2038 - CRECI
F9756 PR.

VENDE-SE
LOTES RURAIS

Lote com área de 41,44
alqueires, terra de lavoura,
ótima topograﬁa, as
margens do Rio Piquiri;

Próximo ao distrito de
Ercilândia, Município de
Alto Piquiri-Pr. 2.700 sacas
de soja por alqueire.
Também lote com área
de 6,00 alqueires. Tratar
pelos fones: (44) 3622-2552
/ 99976-2038 – CRECI
F9756 PR.

VENDE-SE
SITIO

Vendo sítio com 10,25
hectares – ótima localização
situado na rodovia entre
o Município de Iporã e
Cafezal do Sul. Possui
cercas. Perfeito para
plantio de grãos.Tratar
celular: 44.9.98351936

HONDA

HONDA

HONDA CRV
4WD 2014/2014
Branco, ﬂex, completo,
único dono, 100.000 km.
R$ 74.000,00. Fone:
(44) 99182-1782.
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PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

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

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.

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.

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

PAYSAGE ESSENzA
Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

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

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

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!

RESIDÊNCIAS

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

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.

editoria@iluﬆrado.com.br

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO R. PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO,
4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+ Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www. aldemirimoveis.
com.br

R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.br

R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte, 02 qtos,
sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód.
1084 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO

R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

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

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox. 59,02
m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet c/
churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts,
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595
– JD CANADA – À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50 m² - Imóvel com residência
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER, 1742
– PARQUE BANDEIRANTES – À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32 m² - Imóvel
contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
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SOBRADOS

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

APARTAMENTOS

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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

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

KITNET

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

Veículos
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I AVALIAÇÃO

Ford Ranger Storm e Ka Freestyle
são eleitos no item melhor compra
A Ford Ranger Storm e o
Ka Freestyle 1.5 foram eleitos como melhor compra nos
segmentos de picapes diesel
e carros aventureiros, respectivamente, na tradicional
avaliação anual realizada
pela revista Quatro Rodas.
Além de desempenho e equipamentos, a premiação considerou a desvalorização, o
valor do seguro, o tamanho
da rede de concessionárias
e o custo da cesta de peças
e revisões de cada veículo.
A Ranger Storm foi classificada como imbatível em
custo-benefício. “É mais
barata que a versão XLS,
mas traz o mesmo motor
cinco cilindros 3.2 turbodiesel com 200 cv das versões
mais caras XLT e Limited.
Conjunto mecânico para ninguém botar defeito: câmbio
automático de seis marchas,
tração 4x4 com bloqueio

de diferencial traseiro e
suspensões bem acertadas.”
A publicação destaca
também o conteúdo da picape off-road da Ford. “O nível
de equipamentos é o mesmo
da XLS: central SYNC 3 de 8
polegadas, ar-condicionado
digital bizona, sete airbags,
câmera de ré, sensor de
estacionamento, controles
de estabilidade e de tração,
rodas de 17 polegadas e
santantônio reforçado para
transporte de cargas.”
Este prêmio dá à Ford
Ranger o bicampeonato na
avaliação, depois de vencer
em 2019 com a versão Limited.
EQUILIBRIO
Na categoria de carros
aventureiros, o Ka Freestyle
1.5 é apontado como o mais
equilibrado da categoria.
“Tem o melhor comporta-

A Ranger Storm foi classificada como imbatível em custo
-benefício

mento dinâmico do segmento, auxiliado pelo controle de
estabilidade. Acomoda bem
quatro adultos e agrada pelo
porta-malas de 300 litros.”
O hatch é equipado com
motor 1.5 de três cilindros e
136/128 cv (etanol/gasolina)
e câmbio automático de seis

velocidades, que o levam de 0
a 100 km/h em 11,9 segundos
com médias de consumo de
11,6 km/l na cidade e 15,2
km/l na estrada.
O Ka Freestyle 1.5 vem
com central multimídia
SYNC 2.5 com tela flutuante de 7”, espelhamento de

Na categoria de carros aventureiros, o Ka Freestyle 1.5 é
apontado como o mais equilibrado da categoria

celular via Apple CarPlay e
Android Auto, câmera de ré,
quatro airbags e rack de teto
funcional com capacidade
de 50 kg.
Na categoria de hatches
até R$ 50.000, o Ford Ka
também foi vice-campeão
com a versão SE, elogiada

Residências

Terrenos

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - ÁREA NOBRE DA CIDADE
ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO.

AMPLO ESPAÇO
E CONFORTO

286,92 m2 DE CONSTRUÇÃO

MODERNO PROJETO
ARQUITETÔNICO

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

R$ 1.600.000,00

PARQUE METROPOLITANO 1 E 2
EXCELENTE
VALORIZAÇÃO
PRÓXIMO AO
SHOPPING
PRÓXIMO A
RODOVIÁRIA

R$ 79.200,00

Terreno Residencial localizado no Parque Metropolitano 1,
Quadra 29-A, Lote 9, área 240,00m². Dimensões 15,00 x 24,00.
Terreno Comercial localizado no Parque Metropolitano 1,

R$ 299.000,00 Quadra 1, lote 11, área 600m². Dimensões 20,00x30,00.
R$ 87.000,00

Terreno Residencial localizado no Parque Metropolitano 2,
Quadra 07, lote 44, área 250m². Dimensões 10,00x25,00.

PARQUE INTERLAGOS

APARTAMENTO - EDIFÍCIO PRIMAVERA

R$ 185.000,00

Apartamento 12 (1º andar) localizado na Rua Aricanduva,
4254, com área privativa de 54,11m² e área total de
81,46m². Contendo 02 dormitórios, sala de estar/jantar,
cozinha, bwc e garagem.

EXCELENTE
OPORTUNIDADE

EXCELENTE
VALORIZAÇÃO

AVENIDA ROTARY - EM FRENTE AABB

203,82 M2 DE CONSTRUÇÃO

R$ 785.512,00

Terreno Comercial localizado na
quadra 8, Lote 03, área 653,76m². Em
frente a nova rodoviária. Oportunidade
de investimento com valorização
garantida.
Dimensões 13,62x48

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO,
À 200M DA AVENIDA PARANÁ.

IMÓVEL
TOTALMENTE
REESTILIZADO
(ESTADO DE
NOVO).

pela motorização, acerto
dinâmico, baixo custo de
peças e seguro. Já na categoria de hatches até R$
55.000, Ford Ka SE Plus
ficou entre os três melhores, com a cesta de peças e
o seguro mais baratos entre
os finalistas.

ALTO PADRÃO DE
QUALIDADE

Residência localizada na Av.
Rotary, 2468, defronte a AABB, à
100m Av. Tiradentes. Terreno com
364,47m². Contendo uma residência
em alvenaria com 203,82 m², sendo
01 suíte, 02 dormitórios amplos (sendo
01 demi-suíte), sala de estar/jantar e
cozinha integrado ao espaço gourmet
com churrasqueira, lavabo, garagem
para 02 carros, pia e lavandeira.

R$ 720.000,00

PRÓXIMO AO
SHOPPING

PRÓXIMO A
RODOVIÁRIA

Temos vários terrenos com
metragens diversas.

JARDIM BELO HORIZONTE
ATRÁS DA HAVAN
Terreno Residencial localizado no Jardim
Belo Horizonte, Quadra 10, Lote 29,30-A,
área 133,00m². Topografia impecável.
Pronto para construção. Dimensões
6,66X20,00. R$ 38.000,00

ROYAL GARDEN
CONDOMÍNIO FECHADO
Terreno Residencial localizado na quadra
02, lote 07, área 308,32m². Localização
extraordinária com vias de acesso
totalmente facilitadas. Dimensões
11,4193x27,00. R$ 244.000,00

DISTRITO DE SERRA DOS DOURADOS
Terrenos Residenciais localizados na
quadra 08, com área 234m² cada (Dimensões 6,00x39,00). Com excelentes
condições de pagamento.
A partir de R$ 22.500,00 a vista ou
entrada de 10% e restante em até 70x.

PARQUE IBIRAPUERA
Terreno Residencial/Comercial
localizado na avenida principal.
Excelente localização. Quadra 25,
Lote 14, área 161,70m². Dimensões
7,00x23,10.

R$ 59.000,00

