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Hoje tem
bênção dos
carros no
São Cristóvão
Para celebrar o Dia
de São Cristóvão
(25 de julho), a
Paróquia São Lucas
e São Cristóvão
realiza durante todo
esse domingo a
benção de carros
em Umuarama. Pelo
menos 300 veículos
devem passar pelo
local no Jd São Cristóvão. Página A6

BMG FOODS REATIVARÁ ABATEDOURO DE SUÍNOS EM IPORÃ - A cidade de Iporã vai ganhar mais

uma grande indústria. A BMG Foods adquiriu as instalações do antigo Frigorífico Larissa e vai reativar
em breve o abatedouro de suínos. Gerente Dorival Siqueira se reuniu com o prefeito Sérgio Borges para
discutir uma forma de reduzir a velocidade dos carros na BR-272 na via de acesso ao frigorífico. Página A4

Prazo para reativar a Zona Azul
continua indefinido em Umuarama
A Prefeitura de Umuarama
informou que o sistema de
estacionamento rotativo em
Umuarama, a Zona Azul, segue
aguardando o decorrer dos prazos estabelecidos pela lei. As
seis empresas que disputam o
serviço acertam os documentos exigidos para a conclusão
da licitação. “Nossa expectativa
é de que, se nenhum recurso
for interposto, antes do final
do ano teremos o sistema de
estacionamento rotativo pago
funcionando”, diz o secretário
de Defesa Social, Valdecir Capelli. Página A3

SAÚDE

Terapia com óleos
essenciais é
parceira contra
sequelas da covid
A perda de olfato e paladar são
alguns dos sintomas e sequelas provenientes da contaminação pela covid-19. A aromaterapeuta, Rosana da Matta, diz
que usando a aromaterapia,
por meio dos óleos essenciais,
é possível contribuir para que
os sentidos sejam recobrados
e reduzidas as sequelas.

ENCONTRO

Sec. de Indústria
e Comércio de
Umuarama alinha
ações na cidade

Página A5
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MP e PM
de olho nas
mortes em
confrontos

UMUARAMA

Atividades
na Praça do
Japão viram
referência
Aberto ao público há poucos
dias, o novo circuito de atividades recreativas na ‘Praça
do Japão’, em Umuarama,
agradou não só a criançada,
como também a gestores
públicos de diversos municípios, que têm procurado
informações e detalhes do
projeto para copiá-lo.
Página A7

CUIDE DA PELE - Confira algumas dicas para
manter a pele bem hidratada e linda mesmo
durante o inverno. O uso
do protetor solar ajuda
ou não? Página B3
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Coluna Ilustradas
CNT diz que fala de Sachsida
sobre Sistema S revela “total
descolamento da realidade”
São Paulo (AE) - Em nota divulgada neste sábado, 24, o presidente da Confederação Nacional dos
Transportes (CNT) e dos conselhos do SEST e do
SENAT, Vander Costa, lamentou declarações dadas
ontem pelo secretário de Política Econômica do
Ministério da Economia, Adolfo Sachsida (Página
A7). Segundo Costa, a afirmação de Sachsida de que
é preciso “passar a faca” em recursos do Sistema S
para financiar o programa de qualificação profissional
para jovens de baixa renda mostra “total descolamento
da realidade”. “Tais falas revelam total descolamento
da realidade e desconhecimento do trabalho sério
e comprometido com o interesse público realizado
pelas instituições que compõem o Sistema S”, diz
Costa no texto, divulgado há pouco. “Ao propagar
esse nível de desinformação, o secretário apresenta
despreparo ímpar para ocupar um cargo de tamanha
relevância.” Segundo a nota, um corte nos recursos do
SEST SENAT prejudicaria milhões de trabalhadores,
especialmente os caminhoneiros. As duas entidades
são ligadas ao setor de transportes, sensível para o
governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Os caminhoneiros formam uma das bases de apoio
ao presidente desde antes de sua eleição, em 2018.

Com 80% da população
vacinada com a 1ª dose,
Prefeitura de SP autoriza evento
A Prefeitura de São Paulo autorizou a realização
de feiras, convenções, congressos e outros eventos, à
exceção de festas, na cidade desde que os participantes tenham recebido ao menos uma dose da vacina
contra a covid-19 e sejam seguidos os protocolos
sanitários do Plano São Paulo. A informação consta
em decreto publicado no Diário Oficial do Município
neste sábado (24).
Como requisito para as novas regras, o texto estabelece o alcance de imunização com a primeira dose
de 80% da população elegível na cidade, o que deve
acontecer nos próximos dias. Segundo o boletim desta
sexta-feira (23), 78,8% da população paulistana com
mais de 18 anos já tinha recebido ao menos uma dose.
O documento também autoriza a retomada da
vigência e da concessão dos Termos de Permissão de
Uso para a ocupação de mesas, cadeiras e toldos nos
passeios públicos por bares, confeitarias, restaurantes,
lanchonetes e assemelhados.
Também foi liberado o funcionamento dos parques
municipais e dos equipamentos esportivos municipais
em seus horários normais e regulares, inclusive nos
fins de semana e feriados, segundo o texto assinado
pelo prefeito Ricardo Nunes.

SAINDO DO PAÍS

Na opinião do embaixador dos
EUA, corrupção é ‘o câncer do Brasil’
Brasília – (AE) - Em sua última
entrevista coletiva, antes de deixar
o País, neste domingo, o embaixador
dos Estados Unidos, Todd Chapman,
elogiou o presidente Jair Bolsonaro,
disse que o Brasil tem uma democracia sólida e instituições que
funcionam e que não acredita em
nenhum tipo de retrocesso nem em
golpe contra a realização das eleições
de 2022 O problema, segundo ele,
é outro: “O câncer do Brasil é a
corrupção”.
Democracia é inegociável
Questionado sobre a notícia de que
o ministro da Defesa, general Braga
Netto, endossou para o presidente
da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), a ameaça de Bolsonaro de
que não haverá eleições sem voto
impresso, o embaixador foi incisivo
ao desconsiderar qualquer hipótese
de golpe: “Para nós, a democracia
é inegociável e este (o Brasil) é um
país super democrático. Todos que
fizeram previsão de que a democracia
ia acabar no Brasil erraram sempre”,
disse Chapman.
Corrupção
Ele não citou o PT nem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
principal adversário de Bolsonaro
em 2022, mas disse que, se há
preocupação, não é com ameaças à
democracia e à realização de eleições,
mas sim “com mensalão, petrolão,
Lava Jato”. A manifestação pode ser
considerada uma tomada de posição
indireta em relação à polarização
política brasileira.
G5
Para o embaixador, que reuniu os

jornalistas para um café da manhã, a
decisão brasileira sobre o 5G envolve
questões não apenas comerciais,
“mas de princípios”. E lembrou que,
se a China, que oferece a tecnologia
da empresa Huawei, é o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados
Unidos são o principal investidor.
Usando dados de 2019, disse que os
investimentos americanos aqui foram
de US$ 145 bilhões, ante apenas US$
28 bilhões da China.
“E o que deve pesar mais? A
questão econômica ou as empresas
que operam sob regimes autoritários,
inclusive roubando propriedade intelectual?”, perguntou aos jornalistas,
frisando que o governo brasileiro não
deve decidir “com uma visão mercantilista”: “Esse é um alerta de amigo”,
disse, relatando que tem conversado
pessoalmente com vários ministros
e visitou 14 Estados brasileiros. Anteontem, por exemplo, se encontrou
com o da Economia, Paulo Guedes.
Inveﬆimentos
Chapman lembrou, ainda, que,
se há investimentos americanos
no Brasil, há também de empresas
brasileiras nos EUA, como a JBS,
uma das maiores produtoras de carne
in natura do mundo. “E na China,
eles têm permissão de investir lá?”,
acrescentou, para falar várias vezes
da “importante parceria” entre EUA
e Brasil em diferentes áreas, como
defesa, segurança, agricultura e meio
ambiente.

Amazônia
Ele disse que o Brasil tem muito
a mostrar na área ambiental e pode
se tornar “o grande herói mundial
do meio ambiente”, já na reunião

da ONU para o clima (COP) deste
ano, mas de nada adianta mostrar
os ganhos com energia limpa ou
os compromissos do governo com
investimentos e com o controle de
emissão de carbono, se não mostrar
resultados concretos numa área
especifica: o desmatamento da
Amazônia.
Transição
O pior momento da passagem de
Todd Chapman por Brasília, em plena
pandemia de covid-19, foi a transição
do governo de Donald Trump para o
de Joe Biden, principalmente pelas
ligações que o presidente Bolsonaro
alegava ter com Trump e pela demora
do Planalto em reconhecer o resultado das eleições. O embaixador, porém, minimizou as dificuldades: “As
relações são de Estado e nossos países
têm vários interesses em comum, que
evoluem muito bem”, disse.
A despedida
Aos 59 anos, Chapman não está
apenas deixando a embaixada americana em Brasília, mas também se
despedindo da carreira diplomática,
na qual serviu em três governos
democratas e três republicanos.
Disse que é uma “decisão política,
familiar” e anunciou que assumirá
cargos na iniciativa privada e manterá contatos com o Brasil, onde
nasceu seu filho mais velho, há
31 anos. Uma das saudades que a
família levará do Brasil, segundo
ele, é da bela casa alugada no bairro
mais sofisticado de Brasília, o Lago
Sul, onde habitam sete araras, seis
pavões e outras variedades de pássaros. “Todos legalizados pelo Ibama”,
frisou.

O PROCESSO ELEITORAL INICIA COM O EXERCÍCIO SIGILOSO DO VOTO, MAS A APURAÇÃO,
DEVE SER ATO PÚBLICO E TRANSPARENTE ATRAVÉS DO VOTO IMPRESSO
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Defesa de Cuba derruba
popularidade de Lula nas redes
A defesa reiterada do regime cubano feita pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi determinante para derrubar a popularidade digital do petista
na semana passada. Enquanto isso, a obstrução intestinal que levou o presidente Jair Bolsonaro a ficar
internado durante quatro dias em São Paulo elevou
o desempenho virtual do atual chefe do Executivo.
A performance dos adversários políticos nas redes
sociais é medida diariamente pela consultoria Quaest
por meio do Índice de Popularidade Digital (IPD).
É analisado o desempenho deles nas plataformas
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipédia e
Google.
Antes das declarações pró-Cuba de Lula, o IPD
do petista estava na casa dos 40 pontos - 43,18. Um
dia depois, o petista usou as redes para minimizar os
protestos contra o governo cubano e chamar de “desumano” o bloqueio econômico imposto pelos Estados
Unidos. A declaração, que deu início a uma série de
outros comentários sobre o caso, fez seu índice cair
para 29,35. Em 14 de julho, o IPD do petista chegou
a 27,48.
Lula chegou a recorrer ao episódio de violência
policial que terminou com a morte de George Floyd,
nos EUA, para defender a ação do governo cubano
contra os manifestantes. “As pessoas se manifestam.
Mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o
joelho em cima do pescoço de um negro, matando
ele... Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos
cubanos”, escreveu o ex-presidente.
Na madrugada desse mesmo dia, Bolsonaro deu
entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde foi diagnosticado com quadro de obstrução
intestinal. Horas mais tarde, ele foi transferido para
o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ficou
internado durante quatro dias. A situação de saúde
do presidente fez com que seu índice subisse de 48,38
para 67,89. No sábado, 17, dia em que teve alta hospitalar, Bolsonaro alcançou o IPD de 73,91.
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Direito
em
Debate

Nicolau Maquiavel (1469 – 1527), foi um
filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico
de origem florentina do Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da
ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente
são, e não como deveriam ser. É dele a frase:
“O desejo de conquistar é realmente muito
natural e comum; e, sempre que os homens
conseguem satisfazê-lo, são louvados, nunca
censurados; mas, quando não conseguem e
querem satisfazê-lo de qualquer modo, é que
estão em erro, e são merecedores de censura”.
A democracia corre perigo. É inadmissível
no estado democrático de direito que um dos
poderes da república atue como se estivesse no
regime totalitário. Sim, estamos falando do Poder Judiciário. Se não bastasse os julgamentos
teratológicos da Corte Suprema nos últimos
dois anos (ativismo judicial), atualmente estamos assistindo o ativismo político do Ministro
Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, lutando contra a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) do voto impresso. O
voto eletrônico impresso e auditável é direito
de todo cidadão brasileiro. Hoje, de acordo
com a legislação vigente, não há publicidade
no ato administrativo de apuração dos votos.
A urna eletrônica não identifica e não atribui
publicamente o voto.
A República representa a divisão de poderes.
Antes da República os poderes se concentravam
nas mãos de um Monarca. Este detinha poder
absoluto (governar, legislar e julgar). Oras,
não há República se não houver separação de
poderes. O Tribunal Superior Eleitoral é uma
aberração jurídica. É inconstitucional, porque
ele não é republicano, pois sua legislação (Código Eleitoral) prevê a possibilidade de legislar.
Esse Código Eleitoral é muito anterior a atual
Constituição, e, essa cumulação de poderes
pelo TSE não foi absorvida, recepcionada pela
Magna Carta de 1988. Necessário se faz, com
urgência, a separação dos poderes. Não é admissível que o TSE legisle, execute e ele julgue
a si mesmo. Isso é poder de um Rei.
Em tempos de crise, esse poder concentrado

nas mãos de poucos, prejudica a maioria. O
povo brasileiro e patriota quer o voto eletrônico
impresso e auditável. Não se fala em retrocesso, pois continuaremos com o voto eletrônico
(urna eletrônica), porém, o eleitor, poderá
conferir se o seu voto foi destinado ao candidato
que ele escolheu. Simples assim.
Por esta razão a PEC do voto impresso deve
ser aprovada. O voto continuará sigiloso. Todavia, a apuração do voto é, e deverá continuar
sendo pública e transparente. São atos distintos
(votação e apuração). Se assim não for, ocorrerá flagrante violação ao princípio da publicidade afeto ao Direito Eleitoral. Acrescente-se
a isso, o fato da empresa que fabrica as urnas
eletrônicas nos EUA, nesta semana, após anos
de negacionismo, reconhecer, publicamente,
que o equipamento é facilmente hackeado.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal
e o Ministro presidente do Tribunal Superior
Eleitoral não são “deuses”, a quem nós, cidadãos do povo devemos confiar cegamente.
São apenas e tão somente administradores
públicos, e, todos os seus atos devem ser transparentes. É obrigação dele mostrar ao povo o
que faz (publicidade dos atos). Por conseguinte,
não é obrigação do cidadão provar que o administrador público está fazendo errado.
Maquiavel nos ensina que “Os homens são
tão simples que quem quer enganar sempre
encontra alguém que se deixa enganar”. Até
quando vamos permitir que alguns espertalhões (políticos e magistrados) continuem
a nos enganar? Lembre-se: a apuração do
voto compreende, obrigatoriamente, três atos
administrativos, a saber: 1) identificar o voto
(saber quem votou), 2) atribuir o voto (saber
quem foi votado) e 3) contar publicamente
o voto (apurar). Fiscalize o seu parlamentar.
Vamos exigir dele a aprovação da PEC do voto
impresso! Nossa liberdade está em jogo!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Cidade
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IZONA AZUL

Estacionamento rotativo aguarda nova fase
de recurso para prosseguir com licitação
Umuarama - O sistema
de estacionamento rotativo em Umuarama – Zona
Azul –, segue aguardando o decorrer dos prazos
estabelecidos pela lei. A
concorrência pública havia
sido interrompida quando quatro empresas que
participavam do processo
tentaram a impugnação, que
foi negada por unanimidade
pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR).
Agora, a próxima fase será a
apresentação de apólice de
seguro das propostas pelas
seis empresas participantes
da disputa.
A reativação da Zona
Azul, em moldes diferentes da versão anterior, é
bastante aguardada, tanto
por comerciantes quanto
por consumidores, que têm
muita dificuldade para estacionar seus veículos na
área central da cidade. O
secretário de Defesa Social,
Valdecir Capelli, explica
que a administração municipal tem a determinação

de implantar um sistema
justo, em que os usuários
paguem o mínimo possível,
garantindo tanto a rentabilidade à concessionária, como
que as vagas existentes nas
vias tenham a rotatividade
esperada para o comércio
fluir melhor.
A comissão de licitação é
presidida por Dianês Maria
Piffer, que é diretora da
Umutrans. Ela detalha que
a concessão contempla a
implantação, operação e
gestão do sistema de estacionamento rotativo em
formato digital, incluindo a
distribuição de créditos, a
disponibilização de tecnologia aos munícipes por meio
de parquímetros, pontos
de venda, aplicativo digital
e a manutenção de todos
os elementos do respectivo
sistema, necessários ao seu
funcionamento.
Após a apresentação das
garantias renovadas já nos
próximos dias, as seis empresas devem apresentar
também a declaração de

manutenção dos preços
propostos. Finalizado esse
trâmite, a próxima fase será
a abertura dos envelopes.
“Como determina a legislação brasileira, para cada fase
de um processo licitatório
há o estabelecimento de um
prazo para apresentação de
recursos, desta forma, não
há como estabelecer com
precisão quando o município volta da Zona Azul.
Nossa expectativa é de que,
se nenhum recurso for interposto, antes do final do
ano teremos o sistema de
estacionamento rotativo
pago funcionando”, analisa
Capelli.

Hiﬆórico
No dia 3 de abril de 2019,
a Prefeitura de Umuarama
rescindiu unilateralmente o
contrato de estacionamento
rotativo da Zona Azul com a
empresa Caiuá Assessoria,
Consultoria e Planejamento
Ltda. Desta data em diante,
a administração municipal

O siﬆema de eﬆacionamento rotativo em Umuarama – Zona Azul –, segue aguardando o
decorrer dos prazos eﬆabelecidos pela lei

vem travando uma luta contra o sistema para implantar
um novo projeto do estacionamento pago na Capital da
Amizade.
Editais de licitação e
pregão de chamamento

já foram abertos ao longo
deste período, mas os processos foram suspensos
ou paralisados, após questionamentos judiciais de
empresas e até do Tribunal
de Contas do Estado (TCE

-PR). O imbróglio jurídico
prejudica os consumidores
do comércio local, que muitas vezes voltam para suas
casas devido à dificuldade
de encontrar um local para
estacionar.

Projeto de readequação de canteiros centrais chega à avenida São Paulo
mado e arborização. Nesta
semana as obras foram
realizadas na avenida São
Paulo, na Zona II.
Segundo Matheus Michelan Batista, diretor de
Meio Ambiente da Prefeitura de Umuarama, o
trabalho inclui o nivelamento do solo, que sofre

alterações com o tempo.
“Num primeiro momento as equipes trabalham
todo o nivelamento dos
canteiros. Muitas vezes
há irregularidades, buracos e falta de terra. Os
meios-fios são realinhados
e reposicionados quando
necessário e após isso a gra-

Assembleia elege novos conselheiros
da assistência social em Umuarama
Umuarama - O Conselho
Municipal de Assistência
Social (CMAS) realizou na
manhã desta quinta-feira,
22, assembleia de eleição
dos novos membros entre
representantes das entidades e organizações de assistência social (titulares e
suplentes) para composição
da sociedade civil na gestão
2021/2023, sob a coordenação da comissão especial
eleitoral – composta pelas
conselheiras Andreia Lupepsa de Almeida, Elidiamara Simões Nunes, Eva
Cristiane de Lima e Maria
Luíza Soares Cardoso.
Na parte da tarde foram
realizadas as eleições dos
conselheiros representantes
de usuários e das organizações dos usuários, e
também dos trabalhadores
do setor assistencial. A
presidente do CMAS da
atual gestão, Dayanne Paola
de Oliveira Demozzi, abriu
a assembleia detalhando
aos candidatos e eleitores a
estrutura, características,
funcionamento e competências do CMAS.
“É muito importante
a participação efetiva dos
conselheiros, especialmente nas comissões permanentes. O conselho direciona, avalia, aprova e fiscaliza
a aplicação dos recursos do
fundo da assistência social,
desenvolve projetos, discute
prioridades e acompanha o
trabalho das entidades, pois
tem função de deliberar e
fiscalizar o setor, que trata
de um direito da população”, orientou.
A conselheira Elidiamara Simões Nunes relembrou as lutas da política de
assistência social e o papel
do conselho, explicou o funcionamento da assembleia
de eleição – que poderia ser
realizada por voto aberto,
voto secreto ou aclamação,
e abriu espaço para a apresentação dos candidatos.
Cada segmento definiu o
tipo de votação, que foi por
voto secreto (entidades e
organizações) e aclamação
(representantes de usuários
e dos trabalhadores).
Dentre os representantes
de entidades e organizações
de assistência social, os

ma esmeralda é plantada”,
detalha, acrescentando que
todas as árvores recebem
atenção especial, com toda
a manutenção necessária,
remoção de galhos e podas.
O diretor indica ainda
que as próximas avenidas
a passarem por reestruturação são a Brasil – entre as

avenidas Flórida e Apucarana (no Bosque Uirapuru)
–, a Getúlio Vargas – entre
as avenidas Londrina e
Apucarana –, a Rio de
Janeiro e trechos da Dr.
Ângelo Moreira da Fonseca.
“Vale destacar que neste
momento estamos trabalhando com os estoques

de gramas que temos disponível. Também estamos
trabalhando com equipes
próprias da Prefeitura.
Porém, estamos no aguardo
de um processo licitatório
para a aquisição de 160
mil metros quadrados de
grama para renovarmos
toda a cidade”, observa.

Sesi aposta inovação para
ofertar serviços que atendam
demandas da indústria
Por Sistema Fiep

Na parte da tarde foram realizadas as eleições dos conselheiros representantes de usuários e das organizações dos usuários,
e também dos trabalhadores do setor assistencial
conselheiros eleitos foram
Annie Cristiny Lopes de
Araujo (Associação Regional de Assistência ao Menor
– Aram), Gláucia Verena
Myszkovski (Associação dos
Clubes de Mães de Umuarama, José Lopes Junio
dos Santos (Associação de
Apoio a Promoção Profissional – Apromo) e Magna
Regina de Souza Jesus (Associação de Pais e Amigos
do Autista de Umuarama
– AMA). Os suplentes serão Maria Angelica Batista
Ramos (Apromo), Elizabete
Aparecida Mulezini (Centro
de Integração Empresa
-Escola), Bruna Aparecida
Anastácio Freitas (Lar São
Vicente de Paulo) e Ligia de
Oliveira Neves (Associação
de Assistência aos Surdos
de Umuarama – Assumu).
Os conselheiros eleitos
representantes de usuários e das organizações dos
usuários foram Elisângela
Alves (Cras II), Eva Cristiane de Lima (Associação de
Recuperação de Alcoólatras
– ARA), Katia Machado
Cajueiro (Programa Bolsa
Família) e Valdinei Cardoso
Dopp (Cras II). Como suplentes ficaram Ana Camila
Piologo (Associação Assistencial e Promocional Casa
da Paz), João Aparecido
da Silva (Associação Casa
da Sopa Dr. Leopoldino),
Nilceia Lemes de Almeida
(Cras II) e Sara Jane da
Silva Guiem (Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Idosos).
Já em nome dos trabalhadores do setor assistencial,
foram eleitos os conselheiros Camila Cabral Paludo
(Nucress – Cress/PR), Maria
Luiza Soares Cardoso (Ordem
dos Advogados do Brasil –
OAB), Débora Mendes Baggio
(Conselho Regional de Psicologia de Paraná) e Elaine
Cristina Florian (Conselho
Regional de Psicologia de Paraná), enquanto os suplentes
serão Carlos Henrique Lopes
da Silva (Nucress – Cress/
PR), Bruna Eduarda Estercio
Santos (Conselho Regional
de Psicologia de Paraná),
Silmara Maria Letrinta Brisola (Nucress – Cress/PR) e
Izabela Caroline Rodrigues
Bilha (Conselho Regional de
Psicologia de Paraná).
O processo eleitoral foi
acompanhado pelo promotor de Justiça Marcos Antonio de Souza, da Comarca
de Umuarama, de formal
virtual, informou Gláucia
Yamamoto Moreno de Freitas, secretária executiva
do CMAS. A presidente do
conselho, Dayanne Demozzi, acrescentou ainda que
os eleitos serão referendados durante a Conferência
Municipal da Assistência
Social, no próximo mês, e
tomarão posse em assembleia no início de setembro,
quando será eleita entre
eles a nova mesa diretiva.

Com uma visão cada vez mais
voltada para a inovação em
seus serviços e ações, o Sesi
completou, na última semana,
75 anos de atuação no Paraná.
Uma marca expressiva, que a
instituição alcançou sendo referência em saúde, segurança e
educação para os trabalhadores
da indústria e para a comunidade, além de contribuir para
o desenvolvimento sustentável
do Estado.
“Nesses 75 anos, o Sesi sempre
acompanhou a evolução da
indústria paranaense, apostando na inovação para aprimorar
suas soluções em atendimento
às necessidades do setor”, afirma o superintendente do Sesi
no Paraná, José Antonio Fares.
“E cada vez mais o Sesi vem se
mostrando também um importante instrumento para o desenvolvimento social, tanto por
seus projetos que envolvem as
indústrias em ações nas áreas

de sustentabilidade e responsabilidade social quanto pelos serviços educacionais que oferta
em todo o Estado”, acrescenta.
Um trabalho que mostrou novamente sua importância desde o início da pandemia. Nos
últimos meses, mais de 200
mil trabalhadores da indústria
foram atendidos pelos diversos programas e serviços com
foco em prevenção, saúde e
combate ao novo coronavírus.
Por meio do Programa Sesi
de Prevenção e Orientação à
Covid-19, o Sesi no Paraná já
atendeu mais de 33 mil trabalhadores da indústria paranaense com a realização de testes sorológicos IgG/IgM para
covid-19. Entre outras ações,
também foi disponibilizado,
por meio do Centro de Inovação Sesi (CIS) em Longevidade
e Produtividade, um Canal de
Apoio à Saúde Mental, que funciona pelo Whatsapp.

Educação para a indústria –
Sempre tendo como foco as
demandas do setor industrial,
o Sesi chega aos 75 anos também transformando suas ações
na área da educação, especialmente com o Colégio Sesi
da Indústria. A nova proposta
do colégio oferece aos alunos
a possibilidade de conciliar o
Ensino Médio com os cursos
do Senai como forma de complementar sua formação. “Com
o novo Colégio Sesi da Indústria, oferecemos aos jovens
uma formação voltada para o
mundo do trabalho e conectada com desafios reais do setor
industrial”, explica Carlos Valter
Martins Pedro, presidente do
Sistema Fiep, entidade à qual o
Sesi está ligado no Paraná.
Mais informações sobre as ações
da instituição voltadas para as
indústrias e para a comunidade
em geral estão disponíveis no
site sesipr.com.br.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Umuarama - Os projetos
de reestruturação urbana e
paisagística seguem acelerados em Umuarama. Entre
as intervenções realizadas
pela administração municipal, destaque para a readequação dos canteiros das
avenidas centrais da cidade,
que buscam padronizar gra-

Ao completar 75 anos, Sesi é referência na área de saúde e segurança no trabalho
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Antigo Frigorífico Larissa vai dar lugar ao abatedouro da BMG Foods na área de suínos

Parte externa é melhorada e o frigorífico é reformado para retomar as operações

IMAIS EMPREGOS E RENDA

BMG Foods assume antigo Frigoríﬁco
Larissa de Iporã e retomará abates de suínos
Iporã - Mais uma
grande empresa de abate de animais está se
preparando para iniciar
as atividades no município de Iporã. É a BMG
Foods, que adquiriu as
instalações do antigo
Frigorífico Larissa e
vai atuar no abate de
suínos. A expectativa
da empresa é iniciar a
operação até o fim do
ano.
Este será o segundo
grande abatedouro de
Iporã. O outro é o abatedouro de aves que a
Plusval está instalando
no município com previsão de funcionamento
para o próximo ano. O
prefeito Sérgio Borges
diz que as duas unidades vão dar novo ânimo
na economia do município e a Prefeitura está
fazendo o possível para
incentivar estes e outros
empreendimentos.
O gerente da BMG
Foods em Iporã, Dorival
Siqueira, informou que
no momento o objetivo é
adequar as instalações
para a retomada dos

Prefeito Sérgio Borges e assessor Leandro Sabino com o gerente da empresa, Dorival Siqueira

abates. A meta inicial
é fazer a máquina funcionar, mas ele diz que
tudo está fluindo bem.
O prédio também está
sendo reformado e a via
de acesso melhorada.
Na semana que passou, Dorival esteve com o
prefeito Sérgio Borges e o
assessor de Planejamento do município, Leandro

Sabino, para discutir
uma forma de tornar
mais seguro o tráfego
de veículos no acesso da
empresa à rodovia BR272, onde tem do outro
lado uma via que entra
na cidade de Iporã. Sem
um redutor de velocidade, o risco de acidentes
é muito alto, principalmente quando aumentar

o fluxo de entrada e saída
de carros, caminhões e
trabalhadores do abatedouro. O prefeito informou que a Prefeitura já
está buscando o meio de
garantir a segurança no
local, verificando com o
Departamento de Estradas de Rodagens (DER)
um projeto viável.
Mais renda no campo

A BMG Foods vai ser
mais uma alternativa
de renda também para
o campo. Os produtores
rurais poderão investir
na criação de suínos. A
empresa informou que,
inicialmente, vai comprar
dos granjeiros que já possuem criações, mas vai
precisar depois de mais
produtores integrados

para garantir a quantidade diária de abates.
Abates e empregos
Segundo Dorival Siqueira, a previsão é iniciar com cerca de 1.400
abates por dia. A produção será direcionada para exportação e
também para o mercado
interno. A BMG Foods
terá cortes especiais e
subprodutos inclusive
para vendas numa casa
de carnes (loja) que será
aberta na margem da
rodovia BR-272, na frente
do frigorífico, próximo
do Parque de Rodeios de
Iporã.
No abatedouro, inicialmente, serão gerados em
torno de 300 empregos,
pode passar para 500 empregos em pouco tempo.
Outro projeto da BMG
Foods para Iporã é a instalação de uma fábrica de
ração, juntamente com a
ativação do abatedouro.
A BMG Foods
A BMG Foods tem sede
no Rio de Janeiro e filiais
no Paraná e Santa Catarina.

Estudo da UEM de Umuarama mostra que irrigação
e controle de pragas triplicam produção de algodão
Umuarama - A adoção
de manejo de irrigação e
controle de pragas agrícolas na fase produtiva
estão garantindo o dobro
ou até o triplo de plumas
em uma lavoura de algodão
onde pesquisadores da
Universidade Estadual de
Maringá (UEM) realizam
experimentos.
O estudo da UEM tem
demonstrado que esta é
uma opção possível para o
desenvolvimento e o retorno em grande escala desse
cultivo em todo o Paraná,
em especial na região do
Arenito Caiuá, no Noroeste,
que apresenta características climáticas favoráveis.
O algodão do Paraná já
foi uma das principais culturas do Estado e das mais
importantes do Brasil, mas
definhou por dificuldade
de controle de pragas. Em
âmbito nacional, a lavoura
de algodão é uma das mais
fortes cadeias produtivas
do agronegócio, destacando-se mundialmente.
Os experimentos da UEM
são realizados no Campus
Fazenda de Umuarama, em
plantio de 3 hectares, com
previsão de colheita para a
próxima semana.
“A área irrigada por
aspersão apresenta entre

O algodão do Paraná já foi uma das principais culturas do Eﬆado e das mais importantes do Brasil

duas e três vezes mais
plumas do que a sem irrigação, demonstrando que,
mesmo sendo altamente
tolerante à seca, a cultura
apresenta resposta muito
positiva ao fornecimento de
água”, informa o professor
João Paulo Francisco, do
Departamento de Ciências
Agronômicas (DCA).
Ele é líder do Grupo de

Pesquisa e Extensão em
Irrigação e Agrometeorologia (GPEIA), certificado
pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
Feita em parceria com a
Associação dos Cotonicultores do Paraná (Acopar),
a pesquisa agronômica da
UEM tem como objetivo
promover uma adequada

interação entre a planta
e o solo, entender melhor
a dinâmica do algodoeiro
em face das condições meteorológicas e obter altos
rendimentos produtivos.
As pesquisas continuarão ao longo das próximas safras, com trabalhos
científicos, tecnológicos
e de extensão, repassando dados confiáveis aos

agricultores. Os estudos
ajudarão a formatar novas
políticas públicas na área
do Estado, favorecendo a
integração entre a academia e o mercado.
CONTROLE DE PRAGAS
Na safra atual, os
pesquisadores da UEM
também avaliaram as consequências de entrada,

distribuição e dano do percevejo-marrom, uma praga
que migra das lavouras de
soja.
“Buscamos o desenvolvimento de tecnologias e
produtos que possam ser
utilizados como soluções
viáveis para o controle
racional de pragas que possam influenciar a rentabilidade econômica da cultura
do algodão”, explica Julio
César Guerreiro, professor
do DCA e líder do Grupo de
Estudos em Entomologia
Agrícola (GEEA).
“A cadeia produtiva do
algodão no Paraná, que
detinha o status de uma das
mais importantes do país,
tornou-se praticamente
insignificante por motivos
relacionados à dificuldade
de controle de pragas, em
específico do bicudo-do-algodoeiro”, completa.
O GEEA, certificado pelo
CNPq, busca desde 2018 a
identificação das principais
pragas e inimigos naturais
do algodão, obtendo, como
possíveis pacotes tecnológicos, formas adequadas
e economicamente viáveis
de amostragem, além da
determinação de níveis
de controle das principais
pragas.
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Óleos essenciais podem contribuir para que os sentidos sejam recobrados,
após sequelas da covid-19
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Rosana explicou que o olfato tem contribuído para o ser humano como um mecanismo de
defesa e também de prazer

ISAÚDE

Terapia com óleos essenciais ajuda na
recuperação das sequelas da covid-19

Umuarama - A perda
de olfato e paladar são
alguns dos sintomas e
sequelas provenientes da
contaminação pelo novo
coronavírus transmissor
da covid-19. Em primeiro
momento a falta desses
sentidos não leva um grau
elevado de danos ao paciente, porém, a longo
prazo a falta de cheiro e
gosto podem acarretar
problemas físicos e psicológicos.
Conforme a aromaterapeuta, Rosana da Matta,
protocolos usando a aromaterapia, por meio dos
óleos essenciais, podem
contribuir para que os
sentidos sejam recobrados. A entrevista explica
que cada paciente precisa ser estudado para
identificar o tratamento
correto visando estimular
os receptores de cheiro. “A
infecção do vírus destrói
a mucosa das narinas,
então essas células que
capitam o cheiro são destruídas. Desta forma, elas
precisam ser estimuladas
para produzirem os receptores. Se o corpo não for
estimulado é possível que
tal sentido não retorne

A aromaterapeuta Rosana da Matta ressalta que os protocolos usando a aromaterapia, por
meio dos óleos essenciais, podem contribuir para que os sentidos sejam recobrados

sozinho”.
Rosana explicou que
o olfato tem contribuído
para o ser humano como
um mecanismo de defesa
e também de prazer. “Se
você for comer algo e
sentir um cheiro desa-

gradável, possivelmente
não irá comer aquilo,
pois pode estar estragado.
Se o cheiro não agrada
possivelmente é perigoso,
isso é um mecanismo de
proteção. Porém, se o
cheiro é agradável, ele te

convida a desfrutar desse
momento, como o cheiro
do almoço quando estamos com fome, isso ativa
o apetite. O olfato dá mais
gosto para vida”, disse.
Neste mesmo sentido
a aromaterapeuta, mestre

em plantas medicinais,
também falou sobre o paladar e o que pode acarretar
a perda dos dois sentidos.
“A pessoa pode chegar a
depressão, pois perde o
sentido de viver. Ela está insegura, pois se o gás começar a vazar não vai sentir e
pode ocorrer um acidente.
Então incontinentemente
o corpo pode responder
como se estivesse em estado de medo, pois perdeu
um dos sentidos que dão
proteção a vida”, relatou.
“Já na questão do paladar, o almoço em família já
não é mais agradável, pois
não senti os sabores ou o
sabor das coisas começa
a mudar. Então perde os
bons momento da vida,
a comida da mãe já não
tem mais aquele apelo da
memória e sensorial. Esse
paciente começa se a afastar, o comer não dá mais
prazer e também para de
se alimentar o que pode
levar ao comprometimento da saúde tanto física e
mental”, explicou Rosana.
QUANTO MAIS
RÁPIDO MELHOR
Como o corpo precisa
de estímulos para man-

ter a saúde, entrar com
o tratamento com os
óleos essenciais o mais
rápido possível é o ideal
para recuperar o olfato
e paladar. “Pegou covid-19, passou o período
de tratamento e ao voltar
as atividades você ainda
está sem olfato. Procure
a ajuda de um profissional e não deixe passar
muito tempo. Essa é a
dica mais valiosa que
posso dar”, noticiou a
aromaterapeuta.
Rosa explicou que o
tratamento é específico
para cada caso, pois além
da falta de olfato ou paladar o paciente também
chega relatando situações
de ansiedade e até depressão. Na sua empresa
o paciente é atendido via
online e normalmente
os óleos específicos para
aquele paciente é usado por quatro semanas
de treinos via narinas e
paladar. “Uma paciente
relatou melhoras em uma
semana e foi muito interessante, pois ela falou
que voltou a sentir o cheiro de vida com o óleo de
alecrim” lembrou Rosana
da Matta.

Mais de 2 milhões estão completamente
imunizados no Paraná contra covid-19
O Paraná ultrapassou
no sábado (24) a marca de
2 milhões de paranaenses
com o esquema vacinal
completo, ou seja, que
receberam as duas doses
das vacinas (CoronaVac/
Butantan, Pfizer/BioNTech e AstraZeneca/Fiocruz)
ou a dose única (Janssen/
Johnson & Johnson) contra a covid-19. O novo
registro, de 2.014.393 pessoas completamente imunizadas, foi lançado nesta
manhã no Vacinômetro do
Sistema Único de Saúde
(SUS), vinculado ao Ministério da Saúde.
O número representa
17,49% de toda a população paranaense, estimada
em 11,5 milhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
e 23,05% quando considerada apenas a parcela dos
vacináveis, habitantes com

18 anos ou mais, formada
por 8.736.014 pessoas.
De acordo com o secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto, com o aumento de pessoas imunizadas
o Estado passa a criar um
escudo imunológico coletivo da população. “A força
de reprodução do vírus é
contida, já que ele começa
a encontrar organismos
protegidos”, afirma.
Se o esquema vacinal
não for concluído, segundo
Beto Preto, aquele organismo continua livre para
ser infectado pelo vírus
Sars-Cov-2. “Temos uma
infecção de transmissão
comunitária franca e livre
e, por isso, fatalmente
quem não tomar a vacina
será um campo fértil para
ser atingido pelo vírus”,
acrescenta.
Desde o início da Campanha de Vacinação no

Estado, até agora, foram
imunizados 5.738.553
paranaenses com uma
dose ou com a dose única,
atingindo 65,68% da população adulta. No total,
7.462.274 doses já foram
administradas no Paraná.
São 5.447.881 primeiras
doses, 1.723.721 segundas
doses e 290.672 doses
únicas.
No momento, três
em cada quatro cidades
paranaenses vacinam a
população geral na faixa
dos 30 anos, reforçando a
isonomia entre municípios
promovida pela Secretaria
estadual desde o início
do plano de imunização.
“Toda semana, com muita
agilidade, distribuímos
todos os imunizantes recebidos pelo Estado aos
municípios, que por sua
vez, têm feito um grande
trabalho na vacinação da

MUNICÍPIOS
Considerando a proporção da
população vacinada com as duas
doses das vacinas contra a covid-19,
conforme o Ranking da Vacinação
da Secretaria de Estado da Saúde,
Miraselva lidera com 26,15% da população imunizada completamente.
Em seguida, aparecerem Pontal do
Paraná (25,85%), Barra do Jacaré
(25,52%), Terra Roxa (25,13%),
São Manoel do Paraná (24,98%),
Nova Laranjeiras (24,83%) e Floraí
(23,96%).
Em relação aos municípios com
o maior percentual de população
vacinada com a dose única, no caso

população”, destaca Beto
Preto.
O Paraná é o quinto
estado brasileiro que proporcionalmente mais vaci-

da Janssen, Porto Vitória aparece
no topo do Ranking com 9,85% de
cobertura. Na sequência estão Itaperuçu (8,82%), Siqueira Campos
(8,71%), Sertanópolis (8,17%) e
Manoel Ribas (7,07%).
Em números absolutos, os municípios que mais vacinaram com
ambas as doses ou a dose única
das vacinas contra a covid-19 são
Curitiba (1.313.801), Londrina
(374.940), Maringá (366.675),
Cascavel (225.454), Ponta Grossa
(192.760), Foz do Iguaçu (175.094),
São José dos Pinhais (167.557) e
Colombo (129.701).

nou sua população adulta
contra a covid-19 com
pelo menos uma dose ou
a dose única. A meta estabelecida pela Secretaria do

Paraná é vacinar 80% dos
cidadãos com pelo menos
uma dose até o final de
agosto, e atingir os 100%
até setembro.
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No Dia de São Cristóvão, Paróquia realiza
benção dos carros em Umuarama
Para celebrar o dia
de seu co-padroeiro, São
Cristóvão, a Paróquia
São Lucas e São Cristóvão realiza durante
todo esse domingo (25)
a benção de carros em
Umuarama. A expectativa dos organizadores
é que pelo menos 300
veículos passem pelo local entre às 8h20 e 18 hs.
Esse é o terceiro
ano que a Paróquia,
localizada no bairro
Jardim São Cristóvão,
realiza a cerimônia.
Segundo o padre Maurício Cassemiro da Costa,
o intuito é que todos os
condutores tenham a
proteção e busquem a
intercessão para afastar todos os perigos
nas ruas e estradas.
Missas

Para os que puderem
assistir as missas, serão
três celebrações: às 7h30,
às 9 horas e às 18h30. O
agendamento prévio é
necessário na secretaria
da paróquia. A cerimônia
também marca os três
anos de fundação da Paróquia, comemorado na
última quarta-feira (21).
Dia do Motoriﬆa

O Dia de São Cristóvão é comemorado neste
domingo (25), quando
também se celebra o
Dia do Motorista. Pelos
católicos ele é considerado o santo protetor
dos viajantes, pois seria
aquele que ‘carregou
Cristo no colo’, segundo
consta em sua história.
A hiﬆória de
São Criﬆóvão

Considerado um mártir cristão, São Cristóvão foi morto durante
o reinado de Décio, imperador romano do século III. Apesar de ser
um dos santos mais
populares do mundo,
muito pouco se sabe ao

A Paróquia São Lucas e São Criﬆóvão realiza durante eﬆe domingo a benção dos carros

certo sobre sua vida.
Conta-se que um
rei pagão em Canaã ou
na Arábia, através das
preces de sua esposa
teve um filho a quem
batizou de Reprobus
(Offerus), dedicando-o
ao deus Apolo. Adquirindo tamanho e força
extraordinárias com o
tempo, Reprobus resolveu servir apenas aos
mais fortes e bravos.
Em sua busca por
tais indivíduos, ele
acabou servindo a um

rei poderoso e a um
indivíduo que alegava
ser o próprio Satanás,
mas acabou por achar
que faltava coragem a
ambos, uma vez que o
primeiro temia o nome
do diabo e o último se
assustara com a visão
de uma cruz na estrada.
Em seguida, ele encontra um eremita que
lhe educou na fé cristã,
batizando-o. Reprobus
se recusou a jejuar e
a rezar para Cristo,
mas aceitou a tarefa

de ajudar as pessoas
a atravessar um rio
perigoso, no qual muitos haviam morrido ao
tentar fazer a travessia.
Certo dia, Reprobus
fez a travessia de uma
criança que ficava cada
vez mais pesada, de tal
maneira que ele sentia
como se o mundo inteiro estivesse sobre
os seus ombros. Após
a travessia, a criança
revelou ser o Criador e
o Redentor do mundo.
Daí provém o nome

Cristóvão, que significa
“aquele que carrega
Cristo”. Em seguida,
a criança ordenou a
Reprobus que fixasse
seu bastão na terra.
Na manhã seguinte,
apareceu no mesmo
local uma exuberante palmeira. Este milagre converteu muitos,
despertando a fúria do
rei da região. Cristóvão
foi preso e, depois de
um martírio cruel, decapitado. (com informações Wikipédia).

Onde receber
a benção dos carros

Benção dos carros: das 8h30 às 18 hs.
Local: em frente a
Paróquia São Lucas e
São Cristóvão
Endereço: Rua Santo André, Jardim São
Cristóvão
Missas: 7h30, 9 hs e
18h30
Necessário agendamento pelo telefone (44)
2020-1570 ou pelo WhatsApp (44) 99817-4474.

Homem furta carro e é preso embriagado após se envolver em acidente
equipe foi até o local atender um acidente de trânsito
e foi informado que o motorista que teria causado a
colisão fugiu em VW Voyage
branco, mas teria parado o
veículo uma quadra adiante. Os policiais conseguiram abordar o condutor
já desembarcado junto ao

veículo e durante a busca
pessoal foi localizado em
seu bolso a chave do carro.
Ainda segundo a PM,
o homem encontrava-se
bastante alterado em visível estado de embriaguez
e contou aos policias que
momento antes esteve tomando algumas cervejas

em um bar. Ele foi submetido ao teste do bafômetro o
qual mensurou a quantia de
1,20 mg/l de álcool por litro
de ar expelido dos pulmões.
De acordo com a PM, durante a confecção do boletim apresentou-se no local
do acidente o proprietário
do Voyage que teria sido

furtado meia hora antes de
frente ao Bar do Rato onde
o mesmo se encontrava e
que ao se distrair e ir até
banheiro teve seu veículo
levado do local. Segundo
a PM, a vítima contou que
havia deixado estacionado
o carro com as chaves na
ignição em frente ao bar.

Um homem de 26 anos
foi preso após ter furtado
um carro e se envolver em
um acidente por volta das
19 horas desta sexta-feira
(23), na rua Pedro Osmir
Pinha da Costa, na Zona
Cinco, em Umuarama, segundo a Polícia Militar.
Ainda segundo a PM, o

suspeito estaria conduzindo embriagado e não possui
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O exame do
etilômetro apresentou 1,2
miligramas de álcool por
litro de sangue, bem acima
do tolerado pela legislação,
que é de até 0,30 mg/l.
Segundo a PM, uma

Homem é
esfaqueado pela
mulher durante
discussão

MP e PM buscam reduzir número de mortes em confrontos policiais

Um homem de 30 anos
foi ferido por um golpe
de faca no braço que teria sido desferido por sua
companheira, na tarde
desta sexta-feira (23), em
um bar, na rua Guimarães
Rosa, no Parque Dom Pedro, em Umuarama, segundo a Polícia Militar.
A vítima foi socorrida
por populares antes mesmo
da chegada do Samu e da
PM. A agressora fugiu e
não havia sido localizada.
Segundo a PM, familiares informaram que a
vítima teve uma discussão
com sua amasiada em um
bar e que esta desferiu um
golpe de faca contra este,
em seu braço. O homem
não corre risco de vida.

Foi realizada nesta semana, em Curitiba, uma
reunião entre representantes do Ministério Público do
Paraná e do Comando da
Polícia Militar do Paraná.
Na pauta, entre outros
temas, estiveram a questão das mortes em confrontos com policiais e a
forma como são conduzidas as abordagens da PM.
Segundo o último levantamento realizado pelo
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco),
houve no ano passado 380
mortes de civis em confrontos com policiais no
estado. Em 2019, foram 307.
Medidas
As duas instituições
discutiram medidas para
a redução desse índice,
notadamente com o refor-

ço
na
da
de
de

em ações preventivas
formação dos agentes
PM e a manutenção
um canal permanente
diálogo institucional.
“O Ministério Público
e a Polícia Militar atuam
movidos por um propósito
comum de defesa da população paranaense. Nesse
sentido, a articulação das
instituições é fundamental
para que o interesse público
seja sempre priorizado na
nossa atuação cotidiana”,
avalia o procurador-geral
de Justiça, Gilberto Giacoia.
Para o comandante-geral da PM, coronel Hudson
Leôncio Teixeira, a reunião
com os representantes do
MPPR foi muito proveitosa.
“O relacionamento institucional da Polícia Militar
com o Ministério Público
prossegue cada vez mais
fortalecido no propósito re-

Câmeras
O c o r r e g e d o r- g e r a l
do MPPR, procurador de
Justiça Moacir Gonçalves
Nogueira Neto, também
aponta que a parceria
entre as instituições é
condição para a melhoria
dos serviços e resultados
oferecidos à sociedade.
“Todas as medidas que
busquem a prevenção de
mortes e de ações que
configurem excessos são
bem-vindas, daí a importância dessa proximidade
entre a Polícia Militar e
o Ministério Público. Isso
também ocorre entre
as Corregedorias”, diz.

tro de Apoio Operacional
das Promotorias Criminais,
do Júri e de Execuções Penais, procurador de Justiça
Hélio Lewin, destacou na
reunião a conversa sobre
o reforço do treinamento
dos policiais para abordagens sem confronto e o
uso de câmeras e armas
não letais pelos policiais,
a exemplo do que começou a ser feito em outros
estados, como São Paulo.
“A adoção desse tipo
de recurso premia os bons
policiais, os que executam suas atividades ordinárias com correção e
presteza. É algo que pede
uma boa avaliação, pois
demanda investimento,
mas é importante iniciar
essa discussão”, avalia.

Treinamento
O coordenador do Cen-

O encontro
O encontro foi reali-

publicano de melhor servir
à sociedade paranaense na
área de segurança pública.”

zado em 21 de julho, na
sede do Comando da PM
na capital. Além do PGJ,
do comandante-geral da
PM, do corregedor-geral
do MPPR e do coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias Criminais, do Júri
e de Execuções Penais,
participaram da reunião,
pelo MPPR, o coordenador
do Gaeco, Leonir Batisti,
e o promotor de Justiça
Ricardo Casseb Lois, que
atua no Caop Criminal,
e, pela Polícia Militar, o
sub-comandante geral da
PMPR, coronel Rui Noé
Barroso Torres, o chefe do Estado-Maior da
PMMR, coronel Adilson
Luiz Lucas Prüsse, e o
tenente-coronel Everaldo
Vicente de Souza, que
atua na área de Segurança
Institucional no MPPR.
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Circuito de atividades da Praça do Japão
vira referência para outros municípios
Umuarama - Aberto ao
público há poucos dias, o
novo circuito de atividades
recreativas implantado
na ‘Praça do Japão’, região central de Umuarama, agradou não só a
criançada, como também
a gestores públicos de diversos municípios, que têm
procurado a Secretaria
Municipal de Obras para
obter mais informações e
detalhes do projeto.
A revitalização promovida pela administração
municipal foi responsável
por uma transformação
total da Praça JK (nome
original daquele espaço
público), que por muitos
anos sofreu intervenções
que descaracterizaram
totalmente o local. Renato Caobianco, diretor
da Secretaria de Obras,
comenta que a pista de
carrinho de rolimã é uma
atração responsável por
um aumento significativo
no número de famílias que
frequentam o espaço. “A
pista foi projetada para
reproduzir a sinalização

Brincadeiras de crianças chamam a atenção de mais famílias na praça do Japão

de um autódromo. Todo o
meio-fio foi pintado para
reproduzir as zebras dos
circuitos automobilísticos,

o que encantou a criançada”, disse.
Além da ‘pista de corrida’, a praça conta agora

com um circuito de atividades recreativas, em um
projeto exclusivo que propõe jogos e brincadeiras

Academia Brasileira de Letras lança nova
edição online do Vocabulário Ortográfico
Criptomoeda, feminicídio, homoparental, infodemia e sororidade. O
que essas palavras têm em
comum? Além de serem
usadas pelos brasileiros,
elas vão constar, pela primeira vez, no Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp), da Academia Brasileira de Letras.
A sexta edição do Volp
está disponível para consulta online, no site da
academia. O conteúdo
pode ser acessado também
pelo aplicativo oficial do
Volp (disponível no Google
Play e na App Store). Essa
é a primeira atualização
da publicação desde a 5ª

edição, lançada em 2009.
A Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL,
presidida por Evanildo Bechara, vem reunindo novos
vocábulos colhidos em textos literários, científicos e
jornalísticos ou recebidos
como sugestão por quem
consulta o Volp. A obra foi
atualizada com o objetivo de
oferecer ao público uma edição em dia com a evolução
da língua, de modo a refletir
as mudanças da sociedade.
Telemedicina, ciberataque, judicialização,
covid-19, pós-verdade, negacionismo, necropolítica,
gentrificação e ciclofaixa também são verbetes

acrescidos ao Volp. Ainda
foram registrados novos estrangeirismos como botox,
bullying, compliance, crossfit, home office, lockdown,
podcast e emoji.
De acordo com a ABL,
muitos dos acréscimos
feitos no Volp se referem
a termos oriundos do desenvolvimento científico
e tecnológico, do contexto
da pandemia do novo coronavírus, do registro mais
abrangente de nomes de povos indígenas, assim como
de termos técnicos das
diversas áreas do conhecimento e novos vocábulos
de uso comum, sempre de
acordo com os critérios de

formação de palavras da
língua-padrão.
O Volp é um levantamento de palavras existentes na
língua, com indicação da
grafia correta. Com 382 mil
entradas, o novo Volp tem
mil palavras novas, além
de correções e informações
complementares nos verbetes, como acréscimos de ortoépia (pronúncia correta),
variadas possibilidades de
plural e, em alguns casos,
significados diversos para
palavras que têm a mesma
grafia ou mesma pronúncia
(homonímia) ou grafia e
pronúncia parecidas (paronímia), visando desfazer
dúvidas e ambiguidades.

‘Temos de passar a faca no sistema S
para o jovem carente’, diz governista
O secretário de Política
Econômica do Ministério da Economia, Adolfo
Sachsida, defendeu esta
semana a transferência
de R$ 6 bilhões do Sistema S ao programa de
qualificação profissional
que está sendo formulado
pelo governo para jovens
de baixa renda.
“Está na hora de o Sistema S ajudar. Temos um
sistema que tem bilhões
de reais em caixa, tem bilhões de reais em imóveis.
É inaceitável esse sistema
não aceitar contribuir”,
disse o secretário durante
live do jornal Valor Econômico.
Siﬆema S
O Sistema S, complementou Sachsida, arrecada por volta de R$ 20
bilhões por ano. “Estou
pedindo R$ 6 bilhões deles. Minha posição é muito firme: nós temos de
passar a faca no Sistema
S, tem de tirar dinheiro
deles para passar para o
jovem carente”, frisou o
secretário. O Sistema S é

um conjunto de entidades
administradas por associações patronais voltadas
para o treinamento profissional.
‘Meter a faca’
Antes de assumir o
cargo, o ministro Paulo
Guedes prometeu “meter
a faca” nos recursos do
Sistema S. A uma plateia
de empresários, o então
futuro ministro da Economia disse, em dezembro
de 2018, que, com “interlocutor bom, corta 30%; se
não, corta 50%”.
Agora, a ideia do governo é dar uma bolsa de R$
550 para jovens de baixa
renda e trabalhadores
informais fazerem cursos
de especialização, com R$
275 pagos pelo Sistema
S e a outra metade pela
empresa.
Jovens de baixa renda
Sem o programa, Sachsida disse que jovens
de baixa renda não vão
conseguir voltar ao mercado de trabalho. “Se o
Sistema S não contribuir,
está condenando uma ge-

ração de jovens pobres”,
afirmou. “Tenho certeza
de que o Sistema S vai
pensar melhor e decidir
contribuir”, acrescentou
o secretário, moderando
a declaração.
Sachsida ponderou, no
entanto, que a cobrança
feita hoje ao Sistema S
não significa que o governo deixará de levar o
programa adiante se não
tiver recursos do sistema.
Os dirigentes das grandes confederações empresariais entraram em
campo para barrar o corte
de 30% nos recursos das
entidades do Sistema S
para financiar o programa.
Defesa
O presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson
Andrade, que tem na sua
aba Sesi e Senai, disse que
o Sistema S não aguenta o
corte de 30% dos recursos.
Segundo ele, todos foram
surpreendidos porque
estava sendo negociado
um acordo com Guedes de

um repasse “espontâneo”
de R$ 2 bilhões de todo o
sistema em 2022, como se
fosse uma bolsa para o
aluno “comprar um computador, pegar um ônibus,
fazer um almoço”.
“Mas a gente faria isso
de maneira espontânea e
analisando com o ministério onde estão as pessoas
mais vulneráveis, jovens
que não trabalham nem
estudam”, diz Andrade.
Programas
A CNI disse ainda que o
Senai já participa de três
programas federais iniciados em 2020 com foco
na inserção de jovens no
mercado de trabalho e no
aumento da produtividade
de empresas: o Emprega
Mais, o Brasil Mais e o
Aprendizagem 4.0.
O presidente do Sebrae,
Carlos Melles, afirmou
que, nas conversas com
Guedes, o ministro não
falou do corte de 30% dos
recursos. “Não posso acreditar que tenha vindo dele
a proposta. Tirar recursos
do sistema é desastroso.”

infantis.
O secretário municipal
de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos,

Isamu Oshima, destacou
que o prefeito Celso Pozzobom solicitou que a praça
fosse totalmente reestruturada para reunir as famílias. “Cada detalhe foi
pensado para atingirmos o
objetivo proposto pelo prefeito. Entre outras obras,
nós substituímos o parquinho infantil por outro mais
moderno e construímos um
campinho de areia cercado
com tela de alambrado para
as crianças se divertirem
e praticarem esportes”,
observou.
O secretário acrescentou ainda que os toris –
portais que referenciam a
cultura japonesa – foram
totalmente revitalizados e
que o aspecto da acessibilidade também foi respeitado, com a instalação de
mais rampas para cadeirantes. “Vale reforçar que
a maior parte do serviço
teve material e mão de
obra própria da Prefeitura.
Apenas o reposicionamento do meio-fio e plantio de
grama foram terceirizados”, explicou Oshima.

Assembleia Legislativa do Paraná
debate ensino obrigatório
de espanhol nos colégios
Um dos grandes temas
que os deputados estaduais debaterão com o retorno das atividades em
plenário na Assembleia
Legislativa do Paraná no
próximo dia 2 de agosto é
a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 3/2021
que acrescenta no artigo
179 da Constituição do
Estado a obrigatoriedade
do ensino da língua espanhola nas escolas públicas
de ensino fundamental II
ao final do ensino médio,
em todas as escolas do
Paraná, no horário regular
de ensino, no mínimo de
02 horas/aula na carga
horária semanal.
CCJ
A proposta é assinada
por dezenove deputados
e aguarda parecer da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), que deve
aprovar a admissibilidade
do documento para seguir
a tramitação no Legislativo. Aprovada pela CCJ,
será criada uma Comissão
Especial para analisar o
texto, e somente após o
crivo desta Comissão é
que a proposta segue para
análise em plenário pelos
54 deputados estaduais.
Movimento
O debate da inclusão
do idioma na grade curricular acontece em nível
nacional, através do movimento #FicaEspanhol.
Alguns estados, como o Rio
Grande do Sul, Rondônia
e Paraíba já aprovaram a
inclusão. Nos estados de
Santa Catarina, São Paulo,
Pernambuco, Ceará, Rio
de Janeiro, Piauí, Goiás,
Minas Gerais, Pará e Mato
Grosso tramitam proposições (projetos de lei e
PECs).
Língua Espanhola
A Língua Espanhola
é falada por mais de 585
milhões de pessoas no
mundo, é a segunda em
relevância comercial, é

idioma oficial de 21 países,
sendo que 19 deles estão
localizados na América, 7
países fazem fronteira com
o Brasil e 2 países fazem
fronteira com o estado do
Paraná.
Também é língua de estudo de mais de 22 milhões
de alunos em 110 países,
inclusive na China e no Japão, que são os principais
países parceiros do Brasil
em transações comerciais
fora da América Latina.
Atualmente, a grande
maioria das escolas do
Paraná garante, na grade
curricular e no horário
regular de aula, o ensino
de uma única língua estrangeira (inglês) e realiza
a oferta de espanhol e de
outros idiomas por meio do
CELEM, no contraturno,
inviabilizando o acesso
da maioria dos alunos
que, por diversas razões,
não pode comparecer à
escola ou realizar cursos
na modalidade remota
em horário diferente do
estabelecido para o ensino
regular.
Em 2005 a lei 11.161
determinava o ensino
da língua espanhola no
horário regulamentar de
ensino e também através
de Centros de Estudos de
Línguas Modernas. “Foi
um boom. Muitos professores de espanhol foram
contratados”, lembrou a
professora de espanhol e
integrante do Movimento,
Poliana Milan.
Ao mesmo tempo, países do Mercosul passaram a ofertar o ensino
da língua portuguesa aos
estudantes. Mas em fevereiro de 2017 a lei 11.161
foi revogada e uma nova
legislação, lei 13.415/2017,
tornou obrigatório o ensino
da língua inglesa e optativo
o ensino de outas línguas
estrangeiras, dando preferência ao espanhol, “com
a disponibilidade de oferta,
locais e horários definidos
pelos sistemas de ensino”.
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Richarlison é trunfo do Brasil contra
Costa do Marﬁm para tentar vaga antecipada
São Paulo (AE) - Irreverente, carismático e decisivo. Com esses atributos
e a excelente performance
na estreia da seleção de
futebol masculino no Jogos
de Tóquio, quando fez três
gols na vitória de 4 a 2 sobre
a Alemanha, o atacante
Richarlison tornou-se a
liderança técnica que pode
embalar o time no desafio
deste domingo, às 5h30
(horário de Brasília) contra
a Costa do Marfim. Num
confronto de líderes, já
que os africanos também
venceram a Arábia Saudita
pela primeira rodada do
Grupo D, a equipe de André Jardine assegura a vaga
no caso de novo triunfo no
torneio.
Poupado na parte final
do jogo contra os alemães,
Richarlison comanda novamente o ataque diante

da Costa do Marfim. A boa
movimentação na frente e
o oportunismo demonstrado na estreia fez o próprio
atacante considerar sua
atuação especial.
“Espero continuar ajudando. Foi para isso que
pedi a liberação do meu
clube. Temos uma grande
equipe e um objetivo a ser
alcançado”, afirmou o atleta que foi chamado após a
negativa do Flamengo em
ceder o centroavante Pedro
para defender a seleção
olímpica.
Richarlison deve ter a
companhia de Antony e
Matheus Cunha na frente
para superar os africanos.
No meio, a marcação fica
por conta de Douglas Luiz,
que fez um alerta ao grupo
após a queda de rendimento
da equipe na etapa final.
“É uma competição de tiro

curto e não podemos dar
mole. Precisamos manter o
foco o tempo para conseguir
nosso objetivo de ir à final”.
Para conter a correria
e a catimba dos africanos,
a experiência de Daniel
Alves vai ser importante
para cadenciar o ritmo, dar
tranquilidade aos companheiros.
A preocupação do treinador brasileiro é fazer
com o que time mantenha
o foco do primeiro tempo
para não repetir os erros
que possibilitaram a reação
alemã no primeiro jogo.
Já pelo lado da Costa do
Marfim, as atenções ficam
para o volante Kessie, que
fez o gol da vitória africana
sobre a Arábia Saudita. O
volante, que atua no Milan,
dita o ritmo da equipe e
tem boa finalização de
meia distância.

O atacante Richarlison tornou-se a liderança da seleção

Abatido, Inter tenta se reerguer contra Athletico-PR após queda na Libertadores
Curitiba (AE) - Com praticamente o mesmo time que
amargou dura eliminação
na Copa Libertadores, na
última quinta-feira, o abatido
Internacional volta a campo
neste domingo para virar a
página. Em posição ruim no
Campeonato Brasileiro, sua
única competição a disputar
na temporada daqui para
frente, os gaúchos visitam o
Athletico-PR, às 18h15, na
Arena da Baixada, em Curitiba, em busca de redenção.
Apenas o meia Patrick,
que saiu machucado diante

do Olimpia, não deve jogar.
Entra Maurício. Do mais, o
técnico uruguaio Diego Aguirre tem tudo para dar voto de
confiança aos jogadores que
ficaram no 0 a 0 com os paraguaios e caíram nos pênaltis.
Atitude louvável do treinador. Não é hora de caça
às bruxas. Ainda mais pela
atuação da equipe. O Internacional massacrou o Olimpia, mas pecou na hora de
transformar o amplo domínio
em vantagem numérica no
placar. O técnico uruguaio
espera que o volume de jogo

se repita em Curitiba e o duro
golpe faça parte do passado.
Resta saber se o trabalho
psicológico das últimas 48
horas dará resultado após a
amarga e injusta eliminação.
O treinador disse que, depois
de chorar, era hora de esquecer o jogo e pensar apenas no
Brasileirão. Prometia conversar bastante com a equipe.
Já vinha de papo semelhante
após queda na Copa do Brasil
diante do Vitória, também no
Beira-Rio.
ATHLETICO-PR
Quinto colocado com 20

pontos e ainda comemorando
uma classificação com goleada por 4 a 1 sobre o América
de Cali na Copa Sul-Americana, o Athletico-PR entra em
campo neste domingo diante
do Internacional. Mesmo sem
torcida, a Arena da Baixada
continua sendo um ponto
positivo.
Se a classificação na Sul
-Americana trouxe tranquilidade, a campanha do Brasileirão ainda não é a dos sonhos,
apesar da boa colocação na
tabela de classificação. O time
do técnico português Antônio

Oliveira vem de três jogos
sem vitória na competição derrota fora para o Santos (2
a 1), empate em casa com o
Red Bull Bragantino (2 a 2) e
derrota fora para o Ceará (1 a
0), na última rodada.
Para voltar a vencer, o time
paranaense confia no fator
casa. Na Arena da Baixada,
o Athletico-PR ainda não
perdeu e dos cinco jogos disputados em Curitiba venceu
três - sobre América-MG, Atlético Goianiense e Fortaleza - e
empatou com Chapecoense e
Red Bull Bragantino.

JOGOS
Domingo
Atlético MG X Bahia
Fortaleza X Bragantino
Flamengo X São Paulo
Santos X Atlético GO
Athletico X Inter
Sport X Ceará
segunda-feira
Juventude X Chapecoense
Cuiaba X Corinthians
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TERRENOS
PARQUE METROPOLITANO 1
Terrenos localizados próximo a Nova
Rodoviária e Shopping Palladium.
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 11. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 12. 600m²
Dimensões 20x30. Valor: R$ 485.100,00
Terreno Comercial - Quadra 1, Lote 13. 845,40m²
Valor: R$ 683.500,00

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

JARDIM TRIANON

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

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

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

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

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

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

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

Terreno Residencial - Quadra 3, L. 7. 192,00m²
Dimensões 8x24. Valor: R$ 85.000,00

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

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

PARQUE METROPOLITANO 2
Terreno Comercial - Q. 1, L. 1e6. 1.565,40m²
22,81m de frente. Valor: R$ 1.450.000,00

Terreno Residencial - Quadra 7, Lote 31. 240,50m²
Dimensões 10x24,45. Valor: R$ 107.400,00
Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17A. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00
Terreno Residencial - Q. 9, Lote 16/17B. 162,75m²
Dimensões 6,67x24,40. Valor: R$ 62.400,00

PARQUE METROPOLITANO 3
Localizado em frente ao Hospital Veterinário

APARTAMENTO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONET - CENTRO DA CIDADE
Apartamento 304. localizado na Av.
Maringá, 4739, cerca de duas quadras
da Av. Paraná. Com 51,90m² de área
privativa e 77,59m² de área total. Contendo: 2 quartos, sala de jantar/TV, banheiro
social, cozinha, lavanderia e 01 vaga
coberta de garagem. Apartamento com
pintura nova e banheiro reformado
EXCELENTE OPORTUNIDADE!

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

ÁREA PRIVATIVA

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

CENTRO DA

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

1 VAGA DE

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

VALOR R$

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

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

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

APARTAMENTOS

Terreno Comercial - Quadra 10, Lote 24. 343m²
Dimensões 14x24,50. Valor: R$ 164.000,00
Terreno Residencial - Quadra 6, Lote 9. 244m²
Dimensões 10x24,40. Valor: R$ 89.250,00
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51,90m2

CIDADE

GARAGEM
1750.000,00

APARTAMENTO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ISABELA

Apartamento 52, localizado na Rua Cambé, esquina com Ministro Oliveira Salazar, 4073. Excelente localização, aproximadamente 30 metros da Av. Paraná. Com 65,03m² de área privativa. Contendo: 3
quartos, sala de estar, banheiro social, cozinha com armários e despensa.
Valor: R$ 280.000,00

RESIDÊNCIA NO CONDOMÍNIO MÁRIO QUINTANA

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

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

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

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

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

Sala Comercial 05 - térreo - 3 vagas de garagem. Área
total: 291,80m²
Valor: R$ 1.300.000,00
CENTRO COMERCIAL PIEMONT 2
DEFRONTE A PREFEITURA

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

Variedades
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Filmes

Novo trabalho

Andriu Freitas começou a gravar nesse mês sua próxima
produção, um curta-metragem com nome de “Um Tanto Mais”,
um drama familiar que mostra a história de um filho, que mora na
Austrália há sete anos e que resolve voltar para o Brasil. “Ele tem
uma relação complicada com o pai devido a diversas cobranças
e projeções do patriarca em cima dele. Eles terão dias tensos de
conflitos onde vão colocar para fora muitos sentimentos e verdades guardadas dentro deles”, finaliza Andriu.

Christiana Guinle /
Rapahel Dias-RG
1) Como se chamava a personagem da
atriz Christiana Guinle, na novela “Lado a
Lado”?
a) Berenice
b) Carlota
c) Laura
d) Constância
2) Ruth e Raquel
foram as personagens de Glória Pires
em qual novela?
a) “Desejos de
Mulher”
b) “Mulheres de
Areia”
c) “Anjo Mau”
d) “Suave Veneno”

Curta de sucesso

Com o seu primeiro trabalho lançado há pouco mais de um mês de
forma independente, o ator Andriu Freitas fala do sucesso do curta
“Pináculo”, em cartaz de forma gratuita no Youtube. A produção, que
tem direção de Tom Frauches, mostra o drama de Mauro, um rapaz que
se encontra deprimido devido a diversos fatos em sua vida, ele quer sair
dessa condição, mas se afunda cada vez mais em uma auto sabotagem,
apelando para o uso de ansiolíticos, álcool, além da alimentação ruim
baseada em fast-foods. “Fizemos de uma maneira para acontecer identificação, de certa maneira, com hábitos comuns que todos nós temos.
‘Pináculo’ é um projeto muito especial para mim, além de ser o meu
primeiro curta, eu também estou atuando ao lado da minha sobrinha,
que também é atriz, a Maria Rita Silva”, ressalta o ator.

Mais cuidados

Claudia Raia sempre cuidou do seu corpo sendo bastante criteriosa quanto aos exercícios físicos e alimentação. A atriz tem 54 anos e
aderiu a um novo procedimento estético que se chama Roud Gluteo.
O tratamento prioriza os contornos, as curvas e o aprimoramento do
volume dos glúteos, através de bioestimuladores e preenchimento
específico para a região do corpo.

Sensação boa

Juliette contou que foi ao shopping pela primeira vez desde que
venceu a edição do “Big Brother Brasil” e que teve a sensação de que
poderia comprar o que quisesse. Anteriormente, ela desviava a atenção
de alguns itens já que não poderia comprar, mas agora a situação é
diferente.

Dia da Mulher Negra

Hoje é o Dia da Mulher Negra e o Canal Brasil dedica sua programação ao tema. Dividida em três blocos, a grade do dia traz mulheres
negras na direção, como protagonistas de longas-metragens e uma
sessão especial com "Amor Maldito", obra de Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra do país. Serão exibidos filmes que homenageiam o
trabalho de tantas mulheres negras que trazem brilho para o cinema
do país. Uma maratona da minissérie "Para Onde Vamos", que traz
o movimento de mulheres negras no Brasil, também faz parte da
programação.

Voltando a atuar

Beto Simas, pai de Rodrigo e Felipe
Simas, contou que pretende retomar a
carreira de ator. Lembrando que ele era
considerado galã na década de 1990, mas
decidiu dedicar-se a capoeira. Explicando
que está encerrando um ciclo em sua
vida, Beto Simas disse que está sentindo vontade de voltar à vida artística há
algum tempo.

No Globoplay

Já está disponível na plataforma as
quatro temporadas da série norte-americana “O.C: Um Estranho No Paraíso”,
que conta a história de Ryan Atwood (Bem
McKenzie), um adolescente, que é expulso
de casa e passa a viver com seu defensor
público Sandy Cohen (Peter Gallagher) e
sua mulher Kirsten (Kelly Rowan).

Visual diferente

Bruna Marquezine surpreendeu seus
seguidores com visual criado especialmente para uma campanha publicitária.
A atriz apareceu com cabelos bem curtos
e platinados, além de figurino inspirado
no cyberpunk.

Recado

Giovanna Ewbank mostrou foto na
qual aparece com os cabelos cor de rosa
e desenho de piercing no nariz. Ela aproveitou para dizer que gostaria de pintar os
fios e marcou uma empresa de coloração e
cosméticos para cabelos. Atualmente, Gio
e a família moram em Portugal.

O presente do ﬁlho

Mostrando o buquê de flores que ganhou do filho, Léo, que tem dois aninhos,
Marília Mendonça comentou que este foi o
melhor aniversário de sua vida; a cantora
completou 26 anos. Ela foi muito festejada
pelo amado, Murilo Huff, e pelos fãs.

Entrevista

O “Canal Livre” que a Band exibe
hoje em seu final de noite recebe o ex
-presidente da República Michel Temer.
Entre outros assuntos, ele analisa o
atual momento do país, as relações entre
os poderes e as discussões em torno do
sistema político brasileiro.

(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Quarteto Fantástico
(The Fantastic Four) 12h45, na Globo, EUA, 2015. Direção de Josh Trank. Com Jamie Bell, Michael B Jordan,
Kate Mara, Miles Teller. Quatro adolescentes são enviados
a uma missão perigosa em uma dimensão alternativa. Os
planos falham, e eles retornam a Terra com sérias alterações corporais.
Professor Peso Pesado
(Here Comes The Boom) 13h15, na Record, EUA, 2012.
Direção de Frank Coraci. Com Kevin James, Salma Hayek,
Henry Winkler, Greg Germann, Joe Rogan, Gary Valentine.
Scott Voss é um simples professor de Biologia que tenta impedir que sua escola, para conter gastos, deixe de oferecer
uma disciplina eletiva que considera importante. Sem saber
o que fazer, ele decide se tornar um lutador de artes marciais
mistas para tentar juntar uma boa quantidade de dinheiro.
O Resgate de Um Campeão
(Resurrecting the Champ) 22h00, na Bandeirantes, EUA,
2007. Direção de Marc Frydman. Com Samuel L. Jacson,
Josh Hartnett. O filho de um lendário comentarista esportivo
encontra uma oportunidade na carreira quando, por acaso,
salva um sem teto e acredita que ele seja uma lenda do
boxe que todos apostavam estar morto. Surge para o jovem
e ambicioso repórter uma grande matéria, resgatando a
história de um campeão.
Ru s h :
N o
L i m i t e
d a
E m o ç ã o
(Rush) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2013. Direção de Brian
Grazer. Com Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde.
Anos 1970, o mundo sexy e glamouroso da Fórmula 1 é mobilizado principalmente pela rivalidade existente entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt. Eles possuíam características
bem distintas: enquanto Lauda era metódico e brilhante,
Hunt adotava um estilo mais despojado, típico de um playboy.

3) Como se
chamava o personagem de Victor
Fasano em "Cara
ou Coroa"?
a) Rubens
b) Miguel
c) Gabriel
d) Gustavo
4) Qual desses cantores gravou a música "A Praça", grande
sucesso na década de 1960?
a) Roberto Carlos
b) Ed Carlos
c) Ronnie Von
d) Vanderléa
5) Como se chamava o personagem de Tatu Gabus Mendes
na novela "Uga Uga"?
a) Alexandre
b) Anísio
c) Beterreba
d) Anacleto
(Respostas: 1-b / 2-b / 3-b / 4-c / 5-b)

Que Fim Levou o Papai Noel?
(Get Santa) 00h45, no SBT, EUA, 2014. Direção de
Christopher Smith. Com Jim Broadbent, Rafe Spall, Ewen
Bremner, Kit Connor. O pequeno Tom aguarda a visita do
pai, Steve, recém liberado da prisão. Após escrever uma
carta para o Papai Noel, Tom se depara com o próprio velhinho na sua garagem. Ele havia batido seu trenó e perdido
uma de suas renas. Como o garotinho poderá ajudar Noel
a salvar o natal?
Luta Pela Honra
(From Mexico with Love) 02h15, na Bandeirantes, EUA,
2009. Direção de Glen Hartford. Com Steven Bauer, Kuno
Becker, Stephern Lang. Hector é um jovem mexicano que,
quando descobre que sua mãe está doente, passa a lutar
por dinheiro. O pai do campeão de boxe local, temendo que
seu filho seja derrotado, arma para o rapaz ser espancado
e abandonado no deserto. Porém Hector ressurge com um
novo treinador em busca de vingança.

Na próxima edição do “A Fazenda”

Consta que Vanessa Mesquita, a mesma que venceu o “BBB 14”, será uma das confinadas na próxima
edição do reality da Record TV. Os nomes de Tati
Quebra Barraco, Tati Zaqui e Sthe Matos também
estão cotados. O “A Fazenda 2021” estreará no dia 14
de setembro.

Novo casal?

Tudo indica que Larissa Manuela e André Luiz
Frambach engataram um romance. Lembrando que
eles fizeram par romântico no filme “Modo Avião”, em
2019. Ambos estavam solteiros e ainda não comentaram o assunto.

Áries
Moﬆre seu lado empreendedor e não
perca tempo. Acredite em sua intuição
quando não conseguir entender as
coisas de forma lógica. Não deixe
o ritmo cair em nenhuma das áreas.

Libra
O dia eﬆá muito favorável para as
atividades em grupo. Terá muita ajuda
de todos ao seu redor. Ignore se iﬆo
despertar a competição de outros
colegas. Seja firme, porém sensível.

Touro
Procure manter os pés no chão, mas
enfrente corajosamente as mudanças
que eﬆão por vir. Não adianta querer
resolver os problemas isoladamente.
Aproveite o fim de tarde com seu
amor.

Escorpião
Hoje seja firme em suas atitudes
quando o assunto for dinheiro. Não
ceda às pressões para aumentar o
ritmo de sua rotina. Conte com o apoio
e carinho de sua família.

Gêmeos
Eﬆimule o trabalho em equipe e terá
bons resultados. Diplomacia e charme
são a chave para conquiﬆar pessoas
difíceis. Se for gentil, conseguirá quebrar o gelo com qualquer um.

Sagitário
Hoje você vai eﬆar cheio de disposição e coragem. No entanto, tome
cuidado com a impulsividade. Não
se arrisque só para superar as suas
próprias marcas. Bom para o amor.

Câncer
Não se perca em especulações. Faça
o que goﬆa. Seja prático e objetivo.
Não deixe que problemas com dinheiro deixem eﬆragar o seu humor
e ameaçar a sua eﬆabilidade.

Capricórnio
Os seus projetos para o futuro darão
uma boa arrancada. Eﬆeja preparado
para assumir novas responsabilidades.
Saiba que tem todas as condições de
vencer qualquer crise. Você é forte!

Leão
O seu preﬆígio eﬆará alto. Aproveite
o dia para defender seus interesses e
fazer as suas reivindicações. Sempre
conte com a generosidade das pessoas. Esbanje muita alegria.
Virgem
É muito importante que você conheça
o seu verdadeiro valor. Aprenda a explorar todas as suas qualidades. Não
é hora de se moﬆrar modeﬆo ou de se
preocupar em ser humilde. Seja você!

Aquário
Pense um pouco mais em você antes
de oferecer apoio para quem quer que
seja. Diﬆancie-se um pouco de quem
só suga a sua energia. Mude a sua
maneira de lidar com os problemas.
Peixes
O momento é ótimo para curtir a família e assiﬆir um bom e divertido filme
na telinha. Reúna todos de sua casa,
faça uma boa pipoca e se divirta muito.
Você precisa deles e eles de você!
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IBELEZA

Veja 6 dicas para manter a pele
hidratada e linda no inverno
Em várias regiões do
País, o Inverno veio com
tudo e mesmo onde não é
normal fazer frio, as temperaturas estão caindo. Muitos já estão com saudade
do calorzão e não veem a
hora do período das baixas
temperaturas ir embora.
Mas, uma coisa é certa, no
Inverno os cuidados com a
pele devem ser redobrados.
Você sabe quais os produtos usar? Usar ou não
usar protetor solar?
Que tal um guia para
você seguir, fazer a coisa
certa e chegar ao próximo
Verão com a pele reluzente
e saudável?
A poluição, as baixas
temperaturas e o tempo
seco são características do
Inverno que influenciam no
modo em que a pele deve
ser tratada. Os especialistas explicam como a pele
produz menos oleosidade
natural, o ressecamento e
a sensação de incômodo
aparecem principalmente
na pele do rosto, que é a
mais exposta ao vento e a
poluição.
A pele, quando não é cuidada de maneira adequada
tende a ficar avermelhada
e irritada, ressecada, pelo
alto grau de poluição que
temos neste período, sendo
necessários cuidados es-

peciais. Para evitar alguns
problemas, as especialistas lembram os cuidados
aos quais você deve ficar
atento:

Protetor solar
Aplique protetor solar
— Não tem jeito, o fotoprotetor é de uso diário e
eterno. A radiação ultravioleta, também no Outono e
Inverno, provoca danos que
comprometem a estrutura
de sustentação da pele,
causando o aparecimento
precoce de rugas e flacidez,
além das manchas como
reação à fotoexposição.
A orientação continua
a ser a de reaplicar o fotoprotetor de quatro em
quatro horas em ambientes
fechados e de duas em duas
horas em fotoexposição
direta. O filtro deve ter
dióxido de titânio ou óxido
de zinco na formulação, que
são bloqueadores físicos
importantes.
Hidratação
Não use qualquer creme
- O ideal são produtos à
base de Fosfolipídeos que
formam uma segunda pele
e protegem a pele de forma
mais efetiva diminuindo a
perda de água por evaporação. Invista nos hidratantes
e reparadores; além buscar

produtos cujos veículos sejam à base de Fosfolipídeos,
é ideal investir no ácido
hialurônico de alto e baixo
peso molecular associados.
Eles são indicados para
estimular a produção de hidratação natural em todas
as camadas da pele.

Partes do corpo
Lembre-se dos pés,
mãos e corpo — Hidratar
essas regiões é fundamental. No caso dos pés, passar
o hidratante a base de fosfolipideos ou Nutriomega 3,
6, 7 e 9 e colocar uma meia
de algodão ajuda a pele a
absorver o produto mais facilmente. Nas mãos, invista
nos ácidos hialurônicos.
Água e vitaminas
Beba água e tome vitaminas — A hidratação da
pele deve ser dinâmica, por
isso beber bastante água é
importante independente
da estação. Além disso, alguns nutracêuticos também
são recomendados para
uma hidratação dinâmica
(de dentro para fora). Fale
com o seu dermatologista.
Retinóides
Tenha cuidado com retinóides — Para tratamento
de acne, manchas e rejuvenescimento facial, os

Investir em produtos específicos para o rosto é importante sempre. No entanto, quando
o Inverno chega a pele do rosto tem necessidades especiais, sendo muito comum ressecar
devido ao ar mais seco. Por isso, capriche na hidratação e continue usando o protetor solar.
Bom mesmo conversar com o dermatologista / GB Imagem

retinóides são excelentes
opções — e geralmente são
prescritos no Outono e no
Inverno. Mas, eles devem
ser usados com parcimônia
e orientados por dermatologistas. Seu uso contínuo
pode causar hipersensibilidade cutânea, vermelhidão
e irritabilidade. Dependendo da sensibilidade da pele,

algumas substâncias podem
ser usadas como alternativas naturais ao retinol.
Sem banhos quentes
Evite banhos muito
quentes — Ficar mais de
15 minutos em uma ducha
quente é mais que o suficiente para comprometer
a camada hidrolipídica
da pele, que segura a hi-

dratação.
Dessa forma, a pele perde água e lipídeos, o que
compromete sua função de
barreira. O ideal é banho
morno e logo após o banho
hidratar a pele. Também
vale a pena investir em
sabonetes que tenham ingredientes hidratantes em
sua formulação.

Lei aprovada no Congresso abre porta para 23 remédios orais contra câncer
(AE) - Uma lei aprovada
pelo Congresso - que ainda
depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro - abre
espaço para a incorporação
de 23 novos medicamentos
orais para clientes de planos
de saúde diagnosticados
com câncer. Defendida por
entidades médicas, a proposta enfrenta resistência
de operadoras de saúde, que
falam em risco de aumento
de custos para empresas e
clientes.

A proposta
A proposta foi aprovada
pelo Legislativo no início
deste mês. Além dos tratamentos orais domiciliares,
a lei prevê que os planos
entreguem as medicações
em até 48 horas após a
receita médica, de maneira
fracionada ou conforme o ciclo de evolução e tratamento
da doença.
Novos medicamentos
Neste novo modelo, pacientes passariam a ter
acesso a remédios que não
têm cobertura das operadoras - seria exigido apenas
que o medicamento já fosse
aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de prescrição
médica.
A etapa de análise para
inclusão no rol dos convênios médicos, realizada
pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS),
não seria mais necessária
para a quimioterapia oral.
Atualmente, há 59 tratamentos cobertos pela ANS e
outros 23, que já tem aval da
Anvisa, mas não têm oferta
garantida pelos convênios.
A Secretaria-Geral da
Presidência da República
informou que ainda aguarda
manifestação de ministérios
consultados sobre o projeto.
O prazo se encerra no próximo dia 26.
Melhoria no
tratamento
A presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica (SBOC), Clarissa
Mathias, diz que a questão

vai resolver um antigo problema de diferentes vias
para incorporação entre
o tratamento pela veia e o
oral.
“Se for endovenoso, ao
ser aprovado pela Anvisa,
é incorporado pela ANS.
Se for oral, precisa esperar
abrir o rol (de produtos
a serem incorporados). É
uma particularidade do
Brasil ter duas vias, mas são
medicamentos importantes,
que podem ser tomados em
casa e ficam nesse limbo”,
afirma.

Custos
Segundo Clarissa, essas
medicações são caras e a
questão de equalizar custos
é parte de um debate constante. No entanto, a oferta
de tratamento com agilidade
para os pacientes deve fazer
parte dessa conta.
O oncologista Fernando
Maluf, fundador do Instituto
Vencer o Câncer e membro
do comitê gestor do centro
de oncologia do Hospital
Israelita Albert Einstein,
diz que o nova lei traria
benefícios para ao menos 50
mil pacientes. Segundo ele,
a cada dez medicamentos
para câncer, sete são orais e
não têm versão endovenosa.
Equilíbrio financeiro
“Esse impasse tem relação muito grande com a parte do equilíbrio financeiro,
porque as fontes pagadoras
teriam um gasto a mais.
O equilíbrio do sistema é
fundamental, mas ele se faz
criando guidelines (orientações), evitando desperdício,
mas não cortando o uso de
medicações”, afirma Maluf.
Os planos de saúde
Para entidades ligadas
aos planos de saúde, a lei
nova abre precedentes para
que tratamentos sejam
adotados sem análise de
custo-efetividade, algo que
afetaria a incorporação de
medicamentos para outras
doenças e aumentaria as
mensalidades de todos os
beneficiários. O Brasil tem
cerca de 48,2 milhões de

clientes de planos.
Renato Casarotti, presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde
(Abramge), diz que o problema tem origem no prazo
de revisão do rol da ANS.
Antes, eram dois anos, e,
em 2021, esse período foi
reduzido. Passa a vigorar
uma análise contínua revisada a cada seis meses - a
medida entrará em vigor em
outubro.
“Nosso principal ponto
é que concordamos com o
prazo de análise que era

longo, mas somos contra a
incorporação automática.
Incorporar medicamentos
que não são custo-efetivos
interfere na incorporação
de outros medicamentos”,
diz ele.

FenaSaúde
Diretora executiva da Federação Nacional de Saúde
Suplementar (FenaSaúde),
Vera Valente diz que, na
última revisão, 12 medicamentos foram rejeitados
pela ANS. Com a lei, seriam
automaticamente incorpo-

rados.
“Essa avaliação é feita
no mundo inteiro e nenhum
país do mundo passa a vender de forma automática
após ser aprovado. O recurso privado é limitado e vem
do pagamento das mensalidades pelos beneficiários.
Se começa a aumentar muito, vai ser rateado”, afirma.

ANS
A ANS informou que não
comenta projetos de lei em
tramitação. Disse ainda que,
na última atualização, 19

antineoplásicos orais foram
incluídos.

Quimioterapia
Nos Estados Unidos, a
quimioterapia oral já é uma
realidade para pacientes
oncológicos. Segundo estudo publicado pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o tratamento
ganhou popularidade por
apresentar vantagens de
conveniência e toxicidade quando comparados ao
tratamento quimioterápico
convencional.
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IEM UMUARAMA

Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo reúne setores para alinhar ações
Umuarama - O secretário de Indústria,
Comércio e Turismo de
Umuarama, Edvaldo Ceranto Junior, reuniu toda
a equipe da pasta para
uma reunião de trabalho
na manhã de ontem, na
Prefeitura, para discutir
metas, resultados e proposições, além de avaliar
a atuação de cada setor.
O responsável de cada
departamento também
atualizou os demais sobre o trabalho realizado
desde o início do ano.
A ideia foi alinhar as
ações realizadas pela
secretaria, responsável
por alguns dos setores
de maior peso na economia do município, como
indústria, comércio, serviços, turismo, inovação,
ciência e tecnologia, além
da operação do Aeroporto Regional Orlando de
Carvalho e da intermediação de mão de obra.
“A secretaria agrega
o aeroporto, a Casa do
Empreendedor, a Agência
do Trabalhador e realizada vários programas
com a equipe interna. A
reunião serviu para cada
um colocar os demais
colaboradores a par das
ações em andamento, dos
projetos e de avanços
significativos que estão
por ser anunciados, nas
próximas semanas”, afir-

sentou os seus projetos
e resultados.
Ao lado do secretário Júnior Ceranto, a
Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo conta ainda na equipe com
o chefe da Divisão de
Indústria e Comércio e
agente de desenvolvimento, Paulo Leon Baraniuk, o chefe da Divisão
de Capacitação de Mão
de Obra, Marcos Vinicius Zimiani Moya, e o
assessor especial Maike
Aparecido Rosa Ribeiro,
além da estagiária Maria
Clara Veríssimo Bussola.

A ideia foi alinhar as ações realizadas pela secretaria, responsável por alguns dos setores de maior peso na economia do município

mou o secretário Júnior
Ceranto.
Uma das novidades
aguardadas para breve é a certificação do
aeroporto, como expli-

APARTAMENTOS À VENDA!
Edifício Residencial e Comercial Quebec localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 4677, Apartamento n° 13,
Zona III, Região central de Umuarama-PR! Contendo área
útil de 78.56m² e 49m² de área privativa, sendo 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia e uma vaga de
garagem! Por apenas R$ 160.000,00!
Edifício Monet localizado na Avenida Maringá, n°
4739, próximo a Unipar sede, Zona III, Umuarama-PR,
contendo 77,59m² de área útil, 51,90m² de área privativa, composto por 2 quartos, sala, cozinha planejada,
banheiro social, área de serviço e uma vaga de garagem! Valor R$ 180.000,00!
Edifício Residencial Plaza localizado na Rua Mandaguari, n°5520, Zona III, próximo ao Supermercado Vívian,
Farmácia Londrina e a Unipar Sede. Contendo Área útil
de 99,21m², composto por 2 quartos, banheiro social,
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada completa,
lavanderia, varanda e uma vaga de garagem. Além disso,
possui forro em gesso trabalhado. Apartamento em ótimo
estado de conservação! Valor R$ 180.000,00!
Edifício Cecilia Meireles localizado na Rua Santa
Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, próximo
homa´s hotel, Umuarama-PR! Contendo 76,31m² de
área útil, sendo 65,66m² de área privativa, composto
por 3 dormitórios, 1 banheiro social, sala de TV, sala
de Jantar, cozinha, área de serviço e uma vaga de
garagem. Situado no 1° pavimento do edifício. Valor
R$ 220.000,00! Aceita carro de menor valor e casa no
valor de até R$ 150.000,00!
Edifício Velasques localizado na Avenida Manaus,
apartamento 501, Zona 1- A, próximo ao escritório da
Sanepar, Umuarama-PR! Contendo 91m² de área privativa
e 112m² de área útil, composto por uma suíte com moveis
planejados, 2 quartos, sala de jantar, sala de estar com
sacada, cozinha com moveis planejados, banheiro social,
lavanderia e uma vaga de garagem. O valor do condomínio
é de aproximadamente R$ 400,00 possuindo agua e gás
incluso. Além disso, a posição do apartamento é para o
sol da manhã! Valor R$ 330.000,00!
Edifício Manhattan Garden localizado na Rua
Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, n° 4291, Zona I,
próximo à pizzaria O Forno, Umuarama-PR! Contendo
225,18m² de área útil, 175,68m² de área privativa,
composto por uma suíte máster, 2 suítes, 1 quarto,
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, 2
vagas de garagem, área de serviço com quarto para
funcionários e banheiro social. Além disso, o condo-

cou o administrador e
diretor aeroportuário
Geraldo de Assis Portela Junior. A Agência do
Trabalhador continua
se destacando em todo o

mínio possui salão de festa, e churrasqueira. Valor
R$ 1.000.000,00!
Edifício San Pietro localizado na Rua Doutor Camargo,
Zona III, próximo ao supermercado Big Planalto, Umuarama-PR! Contendo área útil de 377.00m², composto por
3 suítes, sendo uma suíte máster, sala de estar, sala de
jantar, cozinha, lavanderia, despensa, duas vagas de
garagem e salão de festa, situado no apartamento n° 3
do terceiro pavimento do edifício. Valor R$ 1.250.000,00!
RESIDÊNCIAS À VENDA!
Residência contendo ótima localização, região ideal
para fins comerciais, próximo ao Colégio Hilda Kamal!
O imóvel possui excelente terreno com área total de
576,30m² e 150m² de área construída, Situada na Rua
Nicanor dos Santos Silva, n° 4964, Zona I, Umuarama-PR.
Valor R$ 360.000,00!
Residência localizada no Condomínio Recanto da
Serra II, Rua Monteiro Lobato, n° 12, ótima região de
Umuarama! Contendo 144,61m² de área total, 130m²
de área construída, composta por uma suíte, 2 quartos,
ampla sala de estar, cozinha planejada, garagem e área
gourmet com piscina. Além disso, o imóvel possui ótimo
acabamento, energia solar e moveis planejados. Valor
R$ 400.000,00!
Residência com área construída de 159m², contendo
uma suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, área gourmet com churrasqueira e garagem.
Terreno com área de 288m². Localizado na Rua Pontal
do Sul, n° 2241, Jardim Ipanema, Umuarama-PR. Valor
R$ 420.000,00!
Ótima opção de investimento, residência contendo
terreno com área total de 262,50m² e dimensões de
(7,50x35,00), sendo 170,00 m² de área construída, com
1 suíte, 2 quartos, sala de estar, sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada, despensa, área de serviço com
cozinha planejada, edícula, 1 quarto ao lado da edícula,
lavado externo e 2 vagas de garagem. Além disso, todos
os moveis fixos permaneceram na residência. Localizada
na Rua Jandaia, n° 5569, Zona III em Umuarama/PR.
Valor R$ 430.000,00!
Residência contendo ótima localização, com área
total de 196m² sendo (14.00x14.00), área construída de
aproximadamente 118m², composta por 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa e 2
vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n° 5834,
Zona II, Umuarama-PR! Valor R$ 500.000,00!

Estado pelos resultados
– sempre próximo das
cidades com maior índice
de contratação de empregados, atestou o gerente
Reginaldo Barros. Na

parte de empreendedorismo e apoio ao micro
e pequeno empresário, o
coordenador da Casa do
Empreendedor, Rômulo
Rauen, também apre-

Residência contendo área construída de 213,01m²
e 450m² de área total do terreno, com dimensões de
(15.00x33.00), composta por uma suíte com closet, uma
demi- suíte, sala de TV, sala de estar, cozinha, banheiro
social, lavanderia, edícula com churrasqueira, amplo
espaço de lazer com piscina e 2 vagas de garagem.
Localizada na Rua Adolfo Garcia, n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR. Valor R$ 780.000,00!
Ótima residência contendo 254.93m² de área total
do terreno, sendo (11.00x33.00 31.54), com aproximadamente 199m² de área construída, composta por
1 suíte máster, 3 quartos, sala de estar, copa, cozinha,
2 banheiros sociais, lavanderia, despensa e garagem.
Localizada na Rua Rolando Mendes Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes, próximo ao restaurante Casa Lima,
Umuarama-PR. Valor R$ 900.000,00!
SOBRADOS À VENDA!
Ótimo sobrado localizado próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! contendo 220m² de área total
do terreno e 180m² de área construída, composto por
01 suíte e 02 quartos com moveis planejados e com
ar condicionado em todos os quartos, banheiro social,
lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada,
despensa, piscina, 01 quarto adicional, academia, espaço
gourmet com ambiente fechado e garagem para 02
carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira,
n° 2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$
560.000,00!

ECONOMIA
De acordo com o secretário, a gestão pública
atua para o fortalecimento econômico como um
todo, tratando principalmente de alcançar o complemento das cadeias produtivas que podem trazer
mais estabilidade a todas
as atividades. “Por isso é
importante trabalhar em
sintonia, dentro da secretaria, ainda mais nestes
tempos atribulados pela
pandemia, em que muitos
perderam sua renda, seus
empregos, e uma parte
deles tem migrado para o
negócio próprio”, disse.
“Felizmente, a economia
umuaramense dá fortes
sinais de recuperação”,
completou.

Dourados! Todas as chácaras possui agua instalada,
todas cercadas com ótima topografia! Com área a partir
de 2,0000ha, são 14 chácaras no total Valor a partir de
R$450.000,00!
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná. Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², contendo 1
suíte, 1 quarto, cozinha, despensa e varanda, mobiliada
e com ar condicionado. Além disso, possui Quiosque com
churrasqueira, despensa, lavado, Pomar e Piscina. Valor
R$ 450.000,00!
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede de
irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira completa
com resfriador e capacidade para 8 vacas simultâneas,
barracão coberto com cocheira, para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais formação de pastagem com grama
Ponta Roxa, Além disso possui uma residência de madeira
com aproximadamente 120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros do Distrito de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto. Valor R$ 750.000,00!

LANÇAMENTO ESPECIAL
PARQUE ONIX!

Excelente oportunidade de negocio! Sobrado contendo ótima localização! Contendo 249,54m² de área total e
280m² de área construída, composto por 3 suítes, sendo
uma máster, ampla sala de estar, cozinha, lavabo, despensa, churrasqueira e garagem para 2 carros. O imóvel
esta localizado na Rua Aricanduva, n° 4265, Esquina com
a Rua Sarandi, Zona III, Região central de Umuarama!
Valor R$ 1.050.000,00!
Lindo sobrado à venda contendo excelente localização! Com 280m² de área total e 281,50m², sendo 1
suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e 2 vagas de garagem. Localizado
na Rua Mato Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor
R$1.200.000,00!
LOTES RURAIS À VENDA!
Ótimas chácaras localizadas na Estrada Jurupoca,
próximo a chácara do Celeiro, saída para Serra dos

Próximo ao shopping Palladium e ao Supermercado
Atacadão, região nobre de Umuarama! Serão construídas
28 residências, contendo 95m² de área construída contendo excelente padrão de acabamento! Compostas por
1 suíte máster com closet, 2 quartos, sala e cozinha com
pé direito alto, área de serviço e garagem para dois carros.
Além disso, possui amplo terreno a partir de 203m² de área
total! As casas serão financiadas em até 90% pela Caixa
Econômica Federal, com entrada facilitada e parcelada
em até 24 meses! Valor R$ 360.000,00!
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CHEVROLET

CHEVROLET

ASTRA
ADVANTAGE
09/10
Prata, completo, R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

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

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

S10 ADVANTAGE
DUPLA

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

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

FIAT

FIAT

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

STRADA
ESTENDIDA 1.8
09/09

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

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

FORD

FORD

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

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

IMPORTADOS

IMPORTADOS

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

COROLLA XEI
15/16
Prata, único dono, 63.500Km,
comprado e revisado na
traçado de Umuarama.
Todo original, pneus
novos, manual e chave
reserva. R$ 85.000,00,
só venda. Contato (44)
9 9967-8417.

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

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

GOL 1.0 10/11
Prata, 04 portas, Ar. R$
20,000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

GOL POWER 1.6
2010
Branco, completo, R$
29.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Lançamento Especial
Parque Onix! Localização
privilegiada! Próximo ao
shopping Palladium e ao
Supermercado Atacadão,
região nobre de Umuarama!
Serão construídas 28
residências, contendo
95m² de área construída
possuindo excelente padrão
de acabamento, contendo
1 suíte Master com closet,
2 quartos, sala e cozinha
com pé direito alto, área
de serviço e garagem
para dois carros, possui
amplo terreno a partir de
203m² de área total! As
casas serão financiadas
em até 90% pela Caixa
Econômica Federal, com
entrada facilitada e parcelada
em até 24 meses! Valor
R$ 360.000,00! Para mais
informações fale com um
de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

CASAS

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J

B5

05991

Ótima residência à venda!
Excelente localização,
contendo terreno com
área total de 262,50m² e
dimensões de (7,50x35,00),
sendo 170,00 m² de área
construída, composta por
1 suíte, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
despensa, área de serviço
com cozinha planejada,
edícula, 1 Quarto ao lado
da edícula, lavado externo
e 2 vagas de garagem.
Além disso, todos os moveis
fixos permaneceram na
residência, Localizada na
Rua Jandaia, n° 5569,
Zona III em Umuarama/
PR. Valor R$ 430.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótima residência à venda,
com localização privilegiada,
contendo 450m² de área total
do terreno, com dimensões
de (15.00x33.00), composta
por uma suíte com closet,
uma demi- suíte, sala de
TV, sala de estar, cozinha,
banheiro social, lavanderia,
edícula com churrasqueira,
amplo espaço de lazer com
piscina e 2 vagas de garagem,
totalizando 213,01m² de
área construída. Localizada
na Rua Adolfo Garcia,
n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR.
Valor R$ 780.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CELTA 1.0 LT

11/12 PRETO

COMPLETO

R$ 28.900,00

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 119.900,00

CRUZE LT TURBO

17/18 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ TURBO 19/19 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 107.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 148.900,00

HONDA CIVIC EXL

17/17 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX

19/19 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 112.900,00

.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótima oportunidade, residência
à venda contendo 254.93m²
de área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54),
possuindo aproximadamente
199m² de área construída,
composta por 1 suíte
máster, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, 2 banheiros
sociais, lavanderia, despensa
e garagem. Localizada na
Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103, Jardim
dos Príncipes, Umuarama-PR.
Valor R$ 900.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

Compramos seu CARRO

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Excelente residência à
venda, ótima localização,
imóvel de alto padrão, com
acabamentos únicos e
um ótimo bom gosto.
Estão inclusas portas
em madeira pivotante,
pisos de porcelanato e
laminado, rodapé de madeira
e iluminação em LED. Um
super terreno com área total
de 490,00 m² e dimensões
de (14,00x35,00), contendo
1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar,
banheiro social, cozinha, área
gourmet com churrasqueira,
3 vagas de garagem e
amplo espaço de lazer com
piscina, totalizado 150m² de
área construída. Localizada
na Rua Jandaia, n° 4820,
Zona III em Umuarama/PR.
Valor R$ 900.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APTO EDF.
ORION

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

TERRRENOS
TERRENOS
TERRENO JD
IPÊ

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

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada Jurupoca,
próximas a chácara do
Celeiro, saída para Serra
dos Dourados! Todas as
chácaras são cercadas,
possui agua instalada,
escritura individual, contendo
ótima topografia! São 14

chácaras no total, a partir
de 2,000ha. Valor A PARTIR
de R$ 450.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda, contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m² de
largura (frente para estrada)
sendo toda piqueteada, com
mais de 20 piquetes, com
rede de irrigação para toda
chácara, sendo 3 piquetes
irrigados com Capim Açu,

poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e
capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira com
aproximadamente 120m² de
área construída. Localizada
a 2.500 metros do Distrito
de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00. Para
mais informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 25 e 26 de julho de 2021

IMERCADO

Medida provisória eleva descontos
na compra de carros para PCD
Na quinta-feira, dia 15,
foi publicada a medida
provisória 14.183 que elevou de R$ 70 mil para R$
140 mil, o limite de preço
de carros que podem ser
comprados com 100% de
isenção do IPI por pessoas
com deficiência (PCDs).
De olho nesse público, Citroën e Jeep lançaram
promoções e oferecem os
SUVs C4 Cactus e Renegade, respectivamente, com
descontos que vão além da
renúncia fiscal e podem
chegar a R$ 25 mil.
Cabe ponderar, no entanto, que a isenção total
do ICMS, um imposto estadual, ainda é limitada a
36 com preço sugeriveículos
do de até R$ 70 mil. Assim,

VENDA

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

Venda

Residência

R$ 800.000,00

Venda

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

Apartamento

Terreno

Sobrado

Comercial

Venda

Venda

Locação

Locação

Residência

Venda

Venda

Residência

R$ 650.000,00

R$ 240.000,00

Venda

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

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

Venda

Residência

R$ 175.000,00

Venda Resid. em alv. com área total de

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

Venda

Venda

R$ 700.000,00

ZONA II

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

Venda

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

Venda

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

Venda

Residência
R$ 380.000,00
Resid. em alv., área total de
terreno de aprox. 291,69 m² e área
construída de aprox. 100 m², localizada
na Av. Duque de Caxias, 5131, Zona IV,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Próx. ao SESC.

Venda

até o dia 4 de agosto ou
enquanto houver estoques.
Durante a ação, a versão
Sport AT Flex será vendida
de R$ 103 890 por R$ 84.235.
Ou seja, o desconto é de R$
19.655. No caso da Longitude AT Flex, com o bônus
de R$ 25.609 o preço baixa
para R$ 97.981. Já a Limited
AT Flex tem R$ 24.498 de
desconto e sai a R$ 104.992.
Ao menos por ora, a
Jeep não pretende oferecer
uma versão mais barata do
Compass que se enquadre
nas novas regras. Isso já
era esperado, uma vez que
o modelo acaba de ganhar
reestilização, novos motor
e equipamentos e a demanda pelo utilitário-esportivo
está alta.

O Confaz é o órgão federal responsável pelo
tema. “Temos de trabalhar para que haja mudanças até 30 de março
de 2022”, afirma Rosso.

Sobrado

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

é de R$ 17.732. Para a Feel,
o bônus de R$ 23.132 reduz
o preço para R$ 88.468. O
preço da Feel Pack baixou
R$ 20.827, para R$ 94.763.
Por fim, com o bônus de R$
23.710 a Shine Pack está
à venda por R$ 107.880.

os bônus oferecidos pelas
fabricantes acabam compensando essa limitação.
Isso porque não há modelos novos nessa faixa de
preço à venda Brasil com
câmbio automático. Esse
item é praticamente mandatório para PCDs.
Seja como for, há a expectativa de que o teto
para isenção do ICMS também suba. Porém, em live
transmitida na internet,
o presidente da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços
de Tecnologia Assistiva
(Abridef), Rodrigo Rosso,
disse que as negociações
com Conselho Nacional de
Política Fazendária são
difíceis.

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

Venda

C4 CACTUS
Único modelo da Citroën
JEEP RENEGADE
à venda no Brasil, o C4 CacTodas as versões do
tus tem bônus para PCDs
que podem beirar os R$ 24 Renegade com motor 1.8
mil. Desta forma, as quatro flexível têm preço sugeriversões do compacto. Ou do abaixo de R$ 140 mil.
seja, tanto as que têm mo- Porém, a Jeep dá desconto
tor 1.6 aspirado de 118 cv de até 12% para o público
quanto as que vêm com o PCD. Ou seja, o SUV sai por
até R$ 25,6 mil abaixo do
1.6 turbo de até 173 cv.
Segundo informações preço “cheio”.
A marca oferece bônus
da marca, a configuração
Live, por exemplo, baixou para as versões Sport, LonLimited Segundo
de R$ 103.590
para R$ gitude e.com.br
imobiliarioparana
85.858. Ou seja, o desconto a Jeep, as ofertas valem

R$ 1.100.000,00
Ed. Orion, apto 1501,
área total de aprox. 300 m² e área
priv. de aprox. 180 m², Av. Maringá, nº
5516, Zona III, 03 suítes, sala de jantar,
sala de estar, varanda gourmet com
churrasqueira, BWC social, coz., área
de serviço com BWC e 03 vagas de
garagens.
R$ 550.000,00
Ed. Aston Park, apto
33, com área total de aprox. 151,19
m², e área privativa de aprox. 103,10
m², localizado na Rua Japurá, nº 3601,
Zona I, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, 01 BWC social, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem sob nº 41 e 42.

Apartamento

Apartamento

R$ 390.000,00

Venda

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

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

Venda

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

Venda

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

Venda

Terreno

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

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

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

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

Terreno

R$ 1.000.000,00

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

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

ATENÇÃO

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

R$ 7.000,00

Salão comercial na
Av. Ipiranga, 3941 – Zona V. 03 salas, 2
banheiros, cozinha com churrasqueira
e mezanino. Aprox. 590m². Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.
R$ 6.000,00
Salão Com. c/ 8 salas na
Av. Flórida, esq. c/ a Rua Min. O. Salazar,
ponto com. para clínica ou escritório.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

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

R$ 1.500,00

Locação

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

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

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

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

Residência
Locação

Venda

Venda Lote de terra nº 33 da quadra nº

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

OUTRAS MARCAS
Chevrolet, Honda e
Volkswagen são algumas
das marcas que costumam oferecer condições
especiais para vendas para
PCDs. Porém, nenhuma delas divulgou ações específicas após a mudança do teto
para o desconto integral
do IPI. Segundo concessionários, por ora não há
nada previsto. A Toyota,
p o r exe m p l o, i n f o r m o u
que “sempre estuda todas
as oportunidades para
atender os mais variados
perfis de consumidores,
inclusive os PCDs. Por isso,
neste momento, o portfólio
continua o mesmo, com os
01sugeridos
à 15 / Julho alinhados
de 2021
preços
com o varejo”.

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

Residência
Locação

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

Locação

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

Apartamento
Locação

Apartamento

R$ 700,00

Locação

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

Comercial

R$ 12.000,00

locação

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.800,00

Locação Sobrado em alv., Rua Marília,

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

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

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

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

Comercial
Locação

R$ 8.000,00

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

R$ 1.400,00

Locação

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

