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BALAROTI

APELO

Réus são
condenados
por morte
de jovem

Médico reforça
o alerta contra
a covid-19 em
Umuarama
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O aparente controle da covid-19, em
Umuarama, começa a preocupar, principalmente aos trabalhadores da saúde
que enfrentam o vírus face a face para
salvar vidas. O infectologista, que atua
na linha de frente ao combate a covid-19 no Uoppecan, Raphael Chalbaud
Biscaia Hartmann, diz que a pandemia
não acabou, o vírus não escolhe suas
vítimas e reforça o apelo em favor da
prevenção. Página A6
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Identificado
trio que foi
assassinado
em Goioerê
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Agora sim, candidatos podem pôr
a campanha nas ruas e pedir votos
Propaganda Eleitoral

A partir deste domingo, os
candidatos a prefeito, vice
e vereador nas eleições do
dia 15 de novembro próximo
já podem sair à caça dos
votos. Está permitido pelo
Tribunal Superior Eleitoral
o período de propaganda
eleitoral nas ruas, na TV,
no rádio em jornais e na Internet. Mas é preciso tomar
cuidados com as limitações.
Páginas A2 e A7
ELEIÇÕES/2020

A NOVA AV. TIRADENTES – Uma das principais vias de acesso a Umuarama, a Avenida Tiradentes passará por revitalização.

A ordem de serviço para o início da obra foi assinada no último dia 16 e a construtura tem até o dia 16 de abril de 2021 para
entregar a obra, orçada em R$ 2.565 milhões. Projeto prevê uma série de melhorias para torná-la mais ágil e bonita. Página A4

Confira o que
pode e o que
não pode para
pedir os votos
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DIA DAS CRIANÇAS

Comércio deve
tomar cuidados
para evitar
aglomerações
Página A6
ESPORTES

Verdão tenta
tirar proveito
de um Mengo
debilitado
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ILUSTRADO PET – Você acha que é importante ter um Médico Veterinário
Anestesista na hora de submeter os animais de estimação a uma cirurgia?
Na página do Ilustrado PET deste domingo, a médica veterinária, de
Umuarama, Gabriela Lázari fala sobre o assunto. Página A5
Hoje:

14 Páginas

Fechamento:

15:17 h

DEPILAÇÃO SEM SEGREDOS - A depilação não tem mais segredos e
a maioria das pessoas gosta de pele lisinha, livre de pelos. A depilação já faz parte da rotina de mulheres e homens e a cada dia ganha
mais adeptos. Página B5
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ELEIÇÕES 2020

Candidatos, partidos e eleitores devem
ficar atentos aos prazos que já começaram
Brasília - Com a proximidade
das Eleições Municipais de 2020,
cujo primeiro turno acontecerá
no dia 15 de novembro, candidatos, partidos e eleitores devem
ficar atentos a alguns prazos
eleitorais que se iniciaram neste
sábado (26).
A partir desta data, cartórios
eleitorais e secretarias dos tribunais eleitorais permanecerão
abertos aos sábados, domingos
e feriados. Devido a tal fato, a
partir deste dia, os prazos processuais relativos aos feitos das
Eleições de 2020 – com exceção
dos submetidos ao procedimento
do artigo 22 da Lei Complementar
nº 64/1990 – não se suspenderão
aos sábados, domingos e feriados.
De 26 de setembro até 18 de dezembro de 2020,
o mural eletrônico, mensagens instantâneas e
mensagens eletrônicas serão utilizados para as
comunicações da Justiça Eleitoral em processos
de registro de candidatura, em representações,
reclamações e direito de resposta e em prestações
de contas, observadas as regras específicas das
resoluções respectivas.
O mural eletrônico é o sistema oficial de
publicação de intimações, notificações e comunicações realizadas pelos cartórios eleitorais e
pela Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) no andamento de representações, reclamações e pedidos de resposta previstos na Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), de pedidos de
registro de candidatura, bem como de prestação
de contas de candidatos eleitos, disciplinado pelas
normas editadas pelo TSE relativas aos pleitos
regulares e suplementares.
Também neste mesmo período (de 26 de setembro a 18 de dezembro), o Ministério Público será
intimado das decisões e dos despachos por meio
eletrônico e, dos acórdãos, em sessão de julgamento, quando nela forem publicados.

Ainda segundo o calendário eleitoral, a publicação dos atos judiciais será realizada também de 26
de setembro a 18 de dezembro de 2020, em mural
eletrônico, disponível no site do tribunal eleitoral,
com o registro do horário da publicação. Já os acórdãos serão publicados em sessão de julgamento.
Plano de mídia
Outro fato importante do calendário eleitoral
que acontece a partir deste sábado (26) é a convocação, pelos juízes eleitorais responsáveis pela
propaganda, dos partidos políticos e da representação das emissoras de rádio e de televisão para
a elaboração, até 7 de outubro de 2020, de plano
de mídia para uso da parcela do horário eleitoral
gratuito a que tenham direito.
Também começa o prazo para realizar o sorteio
para a escolha da ordem de veiculação da propaganda em rede e de inserções provenientes de
eventuais sobras de tempo, de acordo com o determinado pelos artigos 50 e 52 da Lei nº 9.504/1997.
Confira todos os prazos do calendário das
Eleições 2020.
h t t p : / / w w w. t s e . j u s . b r / e l e i c o e s /
calendario-eleitoral/calendario-eleitoral

Bolsonaro tem alta após cirurgia para retirar pedra na bexiga
São Paulo (AE) - O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta no
começo da tarde deste sábado, 26, do Hospital Israelita Albert
Einstein, em São Paulo. Na manhã de sexta-feira, Bolsonaro
se submeteu a uma cirurgia para a retirada de uma pedra na
bexiga. Em boletim médico divulgado às 9 horas deste sábado,
a equipe médica informou que havia retirado a sonda vesical
do presidente “O excelentíssimo presidente da República Jair
Bolsonaro segue com ótima evolução clínica e sem complicações
cirúrgicas. Não apresenta sangramentos e está afebril. Foi
retirada a sonda vesical para que ele urine espontaneamente.
O paciente está recebendo hidratação oral e caminhando fora

do quarto”, dizia o informe assinado pelos médicos Leandro
Santini Echenique, Leonardo Lima Borges e Miguel Cendoroglo.
Esta é a sexta cirurgia pela qual Bolsonaro passa desde
que levou uma facada durante a campanha presidencial no
dia 6 de setembro de 2018. Segundo o próprio presidente,
a retirada do cálculo não está relacionada ao crime. “Esse
cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos,
está na bexiga. É maior do que um grão de feijão. Resolvi tirar
porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga”, disse
ele no início do mês ao anunciar a um grupo de apoiadores
que faria a intervenção.

FÉ VERSUS MEDO: A FÉ É O COMEÇO DE TODA GRANDE
REALIZAÇÃO E O MEDO A SUA DESTRUIÇÃO
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

São Pedro (1a.C. - 67), nasceu na Betsaida, na Galileia. Filho
de Jonas e irmão do apóstolo André, seu nome de nascimento
era Simão (ou Simeão). Pedro era pescador e trabalhava com o
irmão e com o pai. Foi apóstolo de Cristo, um de seus primeiros
discípulos. É considerado o fundador da Igreja Cristã de Roma e o
seu primeiro papa. É dele a frase: “Sede sóbrios; vigiai; porque o
diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar”.
O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em
estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações,
dúvidas, indecisões e, principalmente, medo. Creio que agora
é o momento certo para todos aqueles que, por alguma razão,
encontrarem-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza,
mergulharem no seu mundo interior através da oração, da meditação, da reflexão e buscar a Fé em dias melhores. A pandemia vai
passar, isso é certo, porém, será que estaremos prontos (física,
mental, material, espiritual e financeiramente) para enfrentar a
nova era que ressurgirá?
Napoleon Hill nos ensina que todos os que desejarem realizar
tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação
mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos
seus devidos lugares; que o Sol continua mandando seus raios
de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de
comida e energia; que a água continua a correr da sua nascente
na montanha; que os pássaros e os animais selvagens da floresta
recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento; que
após o movimentado verão vem o inverno de calmaria; que as
estações vem e vão exatamente como faziam antes da crise
chegar; que na verdade somente as mentes dos homens deixaram
de funcionar normalmente, e isso porque os homens preencheram
suas mentes com o MEDO. Hill arremata dizendo que a observação
desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como
um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar
o medo pela fé.
Todos possuem em si o poder de mudar seu estado espiritual,
material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar
a natureza das suas crenças. Por conseguinte, a FÉ é a única
força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em

uma crença, e, por sua vez, a crença transmuta-se em realidade.
Explica Hill que o estado de espírito conhecido como FÉ
aparentemente abre o meio para um sexto sentido, através do
qual se pode comunicar com fontes de poder e informações que
ultrapassam e muito os nossos cinco sentidos. O desenvolvimento
desse sexto sentido vem sempre para sua ajuda, e ele é na verdade
uma estranha força que, vamos assumir, é um anjo da guarda que
pode abrir para você, sempre que quiser, a porta para o templo
da sabedoria. Hill prossegue explicando que o “sexto sentido” é a
experiência mais próxima a que já cheguei de algo que se possa
chamar de milagre, e ele aparece dessa forma talvez porque
eu não entenda exatamente o método pelo qual esse princípio
funciona. O que eu realmente sei é que existe uma força ou
uma causa central primeira, ou uma inteligência que permeia
cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia
perceptível pelo homem; que essa infinita inteligência converte
ramos em árvore, faz com que a água escorra dos montes em
resposta à Lei da Gravidade, faz a noite após o dia, o inverno
após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando
de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Hill
finaliza sua explicação afirmando que essa inteligência ajuda a
transformar desejos em formas concretas ou matérias. Tenho
este conhecimento porque experimentei.
São Pedro nos adverte: “Aparte-se do mal, e faça o bem; Busque a paz, e siga-a”. Será que consigo detectar ao longo do ano
quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar?
Será que consigo calcular quanto progresso fiz durante o ano?
Em que pese os temores e as incertezas que nos afligem a alma,
devemos tirar exemplos de superação na natureza e buscar forças
na fé, porta a nos mostrar caminhos para o fortalecimento físico,
mental e espiritual. A mente age sempre de acordo com nossos
desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse
fato, isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que
você deseja de coração, porque por certo será seu. Pense nisso!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
Média de mortes por covid-19
no Brasil cai 10,35%
em uma semana
A média diária de mortes por covid-19, de acordo com
a média móvel de sete dias, no Brasil chegou a 687,86
casos anteontem, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Houve queda de 10,35%, ou 79,23
registros a menos, em relação à sexta-feira anterior
(18), quando haviam sido registradas 767,29 mortes.
A média móvel de sete dias é calculada somando-se o
número de mortes nesse intervalo de tempo (o dia de
referência mais os seis dias anteriores) e dividindo-se
o total por sete. Com isso, é possível reduzir o impacto
de oscilações diárias. Esse é o menor número médio
de mortes desde o dia 9 de setembro (682,86). O pico
de mortes (1.095,14) foi atingido em 25 de julho. Desde
então, apresentou tendência de queda (com oscilações
e leves altas) até o dia 9 de setembro. Depois disso, as
mortes voltaram a aumentar até chegarem a 814,57 no
último dia 15 e depois caíram novamente.

Mortes por covid-19 podem
dobrar para 2 milhões
antes de vacina
O número de mortes causadas pelo novo coronavírus
pode dobrar para 2 milhões antes que uma vacina bemsucedida seja amplamente distribuída, e pode ser ainda
maior sem uma ação conjunta para conter a pandemia.
A afirmação foi feita pelo chefe do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike
Ryan. “A menos que façamos isso, qualquer número que
você diga não é apenas imaginável, mas infelizmente
muito provável”, disse Ryan em entrevista.
Ele fez a declaração no momento em que o número
total de mortes, nove meses depois que o vírus foi
descoberto na China, se aproxima da terrível marca
de 1 milhão. “Ainda não estamos fora de perigo em
lugar nenhum, não estamos fora de perigo na África”,
acrescentou.
Para Mike Ryan, os jovens não deveriam ser culpados por um aumento recente de infecções, apesar
dos temores crescentes de que estejam estimulando
sua disseminação depois que restrições e isolamentos
foram relaxados em todo o mundo.
“Realmente espero que não comecemos a apontar
o dedo: é tudo culpa dos jovens”, disse ele. “A última
coisa que uma pessoa jovem precisa é de uma pessoa
idosa apontando o dedo”. Na verdade, reuniões de pessoas de todas as idades em ambientes fechados estão
impulsionando a epidemia, disse.

Pandemia amplia
vulnerabilidades de
surdos, diz secretária
A pandemia de covid-19 elevou e expôs as vulnerabilidades que os surdos enfrentam, segundo
a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Priscilla Gaspar. “Antes, os surdos já
enfrentavam dificuldades mesmo cobrando nas
esferas municipal, estadual ou federal a atenção
em relação às políticas públicas. Nós levamos um
susto e vimos mais ainda as necessidades dessas
pessoas”, diz a secretária, que é a primeira surda
a chegar a um cargo de alto escalão no Executivo.
Ela, que é uma das 28 pessoas com surdez na
família, entende que a falta de informações para
esse público causa impacto em diferentes espaços.
Uma das providências tomadas pela secretaria
foi criar cartilhas para colaborar com a informação
de pessoas surdas em relação à covid-19. Para a
secretária, a principal questão durante a pandemia
era o acesso às informações de primeira necessidade, nas áreas de saúde e também da educação.
“Como as pessoas acometidas pelo vírus serão
recebidas nos hospitais? Como o surdo vai se
comunicar com o médico? Ou na educação, como
as pessoas vão acompanhar aulas a distância, em
casa. Muitas famílias são vulneráveis. Todas essas
questões nos preocupam bastante”, afirma. Para
ela, a atenção deve ser ainda maior nesse momento
em relação às políticas públicas. Em relação ao
período, há uma preocupação extra em relação
ao pós-pandemia. “Nós precisamos estar ainda
mais atentos a esses grupos. A atenção precisa
ser ainda maior”.
Para Priscilla Gaspar, as legislações que garantem os direitos existem, mas precisam ser cumpridas em diferentes esferas pela sociedade. “A Lei
Brasileira de Inclusão demorou 15 anos para que
fosse reconhecida e regulamentada (em 2015). O
maior desafio é a sociedade conhecer e respeitar
a legislação”.

Cotidiano
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Réus são condenados pelo
assassinato de Gabriel
Balaroti em Umuarama
A Justiça condenou os
dois réus pela morte do
jovem Gabriel Balaroti. A
sentença saiu por volta das
2h30 da madrugada deste
sábado (26) após mais de
17 horas de julgamento
que ocorreu no Fórum de
Umuarama.
SENTENÇA
Rafael de Souza Rosa
foi condenado a 16 anos
e 4 meses de prisão. Já
Alisson Monteiro, 21 anos,
o ‘Lalinha’ foi sentenciado
a 12 anos porque era menor de 21 anos na época
do crime. Por homicídio
qualificado ser considerado
crime hediondo, ambos vão
cumprir a pena no regime
fechado. Eles já estão presos há três anos na cadeia
local. Os dois condenados
sempre negaram a autoria
da morte.
O JULGAMENTO
O julgamento foi conduzido pelo juiz Adriano
Cezar Moreira e começou
às 9 horas de sexta-feira
(25). A acusação foi feita
pelo promotor de justiça
Pedro Henrique Castelan
com a assistência do advogado Luciano Gaioski que
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Identificado trio
executado em Goioerê
na sexta à noite

As vítimas foram surpreendidas por dois atiradores que
eﬆavam em uma moto (foto divulgação Polícia Militar)

O julgamento começou na manhã de sexta-feira e terminou na madrugada de sábado.
Foram mais de 17 horas

pediam a condenação pelo
crime de homicídio qualificado, com pena mínima
entre 12 e 30 anos.
Já a defesa dos réus foi
feita pelo defensor público
Cauê Freire e negava a
autoria da morte. Durante
depoimento realizado durante o julgamento a dupla
voltou alegar inocência, que
não foi reconhecida pelo
Conselho de Sentença.
Não foi possível apurar
até o momento se a defesa
ou a acusação devem recor-

rer ou não da decisão.
O CRIME
Gabriel Balaroti, então
com 19 anos, desapareceu
na tarde do dia 31 de agosto de 2017. Sua motocicleta
foi localizada no mesmo
dia em uma estrada vicinal
atrás do Motel Eros. No
início da noite do dia 1º
de setembro o corpo do
jovem foi encontrado por
um popular na Estrada
Velha de Perobal, a cerca
de 300 metros das mar-

gens da PR-323. Ele ainda
estava usando o capacete.
Balaroti foi executado com
dois tiros na nuca.
Na época a polícia afirmou que a vítima teria
sido atraída ao local por
pessoas conhecidas e
morta ao chegar, pois não
teve tempo de tirar o capacete. Dias após, os réus
foram presos acusados
pela polícia de serem os
responsáveis pela morte
e estavam presos desde
então.

A Polícia Civil identificou
oficialmente as três vítimas
mortas a tiros durante a noite
desta sexta-feira (25), na Vila
Guaíra, em Goioerê, a 50 km
de Umuarama.
São os irmãos Wanderson
Matos, 27 anos e Jhonatan
Matos da Silva, 30 anos e o
amigo deles, Dario Rodrigues
dos Santos, 25 anos. O trio
foi executado quando estava
em frente a casa dos irmãos,
na avenida Pérola, segundo a
Polícia Militar. O crime foi por
volta das 19h30. Eles eram
moradores de Foz do Iguaçu
e a cerca de uma semana
estariam em Goioerê.
Segundo a Polícia Militar
dois homens chegaram em
uma motocicleta e já desceram
atirando contra as vítimas.
Wanderson Matos levou um
tiro e correu para os fundos
do quintal da residência, onde
tombou morto. Já Jhonatan
Matos foi atingido por dois disparos e chegou a correr sentido
a avenida Moisés Lupion, mas
caiu em óbito antes de sair da
avenida Pérola.
A terceira vítima, Dario Ro-

drigues dos Santos, 25 anos, foi
atingido por ao menos 3 disparos e não teve chance de correr.
Ela chegou a ser socorrida e
levada para a Santa Casa de
Goioerê, mas não resistiu aos
ferimentos, morrendo durante
o atendimento médico.
Após os disparos a Polícia
Militar foi acionada por populares. Peritos do Instituto de
Criminalística de Umuarama
estiveram no local. Os corpos
foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de
Campo Mourão.
Os matadores fugiram
na moto. Pouco depois a PM
recebeu a informação de
uma motocicleta incendiada
na BR-272, próximo ao clube
AABB. O veículo teria placas
de Mariluz, mas a polícia
acredita que seja furtada ou
clonada. A Polícia Civil ainda
investiga se o veículo foi o
mesmo usado pelos criminosos.Segundo a polícia, os
irmãos Wanderson e Jhonatan
Matos tinham passagens por
roubo. Já Dário Rodrigues a
princípio não teria antecedentes criminais.

Embriagado e sem CNH jovem é
do Paraná está
flagrado pela PM dando ‘cavalo de pau’ Indústria
preparada para suprir mercado

Um jovem de 19
anos, que estaria embriagado e não possuiu
Carteira Nacional de
Habiliação (CNH) foi
flagrado pela Polícia
Militar dando ‘cavalo
de pau’ ma rua Felinto
Muller, na área central
de Pérola. O incidente
ocorreu por volta das
22h30 desta sexta-feira (25). O jovem foi
levado até a delegacia
da Polícia Civil da cidade onde ficou detido
e o veículo, um VW
Gol foi apreendido e
recolhido ao pátio do
destacamento da PM
por possuir débitos.

Segundo a PM, o jovem estava conduzindo
o Gol quando foi flagrado pela equipe policial
realizando manobras
perigosas. Ao realizar a abordagem, o
condutor apresentava
sinais de embriaguez,
foi oferecido o teste
de alcoolemia, mas
ele recusou, e também
não possuía CNH. Ele
foi preso em flagrante
acusado de conduzir
embriagado.
UMUARAMA
Já em Umuarama,
equipes da Rotam, Canil e CPU tiveram que

dispersar aglomeração
de pessoas e som alto
no Lago Aratimbó, um
dos cartões postais
da cidade. A ação foi
feita após inúmeras
ligações de populares
reclamando sobre a
situação.
Quando os policiais
chegaram ao local
identificaram um jovem de 19 anos que
também realizava manobras arriscadas com
um Chevrolet Astra.
Ele foi abordado e o
veículo foi recolhido
ao pátio do 25º BPM. O
restante do público foi
disperso.

Vítima é feita refém durante roubo
de caminhonete em Terra Roxa
Um homem foi rendido
por três homens armados
quando transitava pela Estrada Santo Baiano, em Terra Roxa, por volta das 17h40
desta sexta-feira (25), segundo a Polícia Militar. O
trio usou um Chevrolet

Astra para ‘fechar’ a vítima
que foi obrigada a parar sua
Chevrolet Captiva.
Dois dos criminosos levaram a vítima até próximo
ao rio Taturi e permaneceram cerca de uma hora
na mata. Após os ladrões

mandaram a vítima seguir
a pé para a cidade. Além
da Captiva, também foram
levados R$ 450 em dinheiro,
um celular e uma aliança de
ouro. Até o fechamento da
edição o veículo não havia
sido recuperado.

com retomada da economia
Por Sistema Fiep

A economia brasileira começa
a dar sinais mais fortes de recuperação após o impacto causado, nos últimos meses, pela
pandemia. Com a perspectiva
de incremento de boa parte
das atividades, especialmente
no comércio, e com a retomada
da confiança dos consumidores, cresce também a demanda
por produtos industrializados.
A Federação das Indústrias
do Paraná (Fiep) afirma que o
aumento das encomendas é
sentido pelo setor, que vem
recuperando sua capacidade
produtiva e está preparado
para atender o mercado.
O presidente da entidade, Carlos Valter Martins Pedro, explica
que, com as restrições causadas
pela pandemia principalmente
em abril e maio, muitas indústrias tiveram que reduzir seus
níveis de produção. Um cenário que causou o fechamento
de 22 mil postos de trabalho
nesse período. “Nos dois meses

seguintes, a indústria paranaense aumentou sua produção
e recuperou mais de 8 mil desses empregos”, explica.
Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelam que a utilização média da
capacidade instalada da indústria brasileira alcançou 71%
em agosto, alta de 4 pontos
percentuais na comparação
com julho. “Isso mostra que a
indústria segue se reestruturando, mas depois de vários
meses enfrentando restrições,
a recuperação da capacidade
produtiva é gradual”, afirma
Carlos Valter.
Compromisso – Ainda assim,
o presidente da Fiep garante
que a indústria paranaense
está preparada para atender a
demanda, que deve se acentuar devido às expectativas
de vendas para o fim do ano
– historicamente o período de
maior atividade no comércio.
“Hoje, empresas de vários seto-

res já encontram dificuldades
para aquisição de algumas matérias primas e com elevação
de preços de insumos, mas a
tendência é que tudo se normalize em breve. A indústria do
Paraná tem o compromisso de
cumprir seus contratos e suprir
o mercado, e não será diferente
neste momento de retomada
da economia”, diz.
A afirmação ganha ainda mais
força quando se analisam os
resultados do Índice de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) do Paraná. Em setembro,
o índice chegou a 64,8 pontos,
3,4 pontos a mais do que em
agosto, superando o desempenho que vinha sendo registrado mesmo antes do início da
pandemia. O que mais pesou
para o crescimento do indicador foram as expectativas dos
industriais para os próximos
meses, vislumbrando justamente um aumento no volume de vendas e de receitas.

Homens armados atiram em
condutor na área rural de Terra Roxa
vítima, que foi obrigada a parar. Estilhaços dos disparos
atingiram a mão esquerda da
vítima. Os tiros acertaram a
lataria acima da roda dianteira esquerda.
Da caminhonete desceram dois homens armados
rifles e usando rouba ca-

muflada e após vistoriar
o carro, mandaram para
a vítima sair correndo do
local. Assustada a vítima procurou a PM, que
efetuou buscas nas proximidades do acontecido,
porém não localizou nada
de suspeito.

Gelson Bampi/Sistema Fiep

Um homem levou um susto
nesta sexta-feira (25) em
Terra Roxa. Ele seguia pela
Estrada Cruzeirinho conduzindo um Fiat Strada quando
uma caminhonete Mitsubishi
L200 prata se aproximou e os
ocupantes efetuaram quatro
disparos contra o carro da

Utilização da capacidade instalada das indústrias vai se recuperando gradualmente
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Revitalização da avenida Tiradentes em
Umuarama tem ordem de serviço assinada
Umuarama – A Avenida Tiradentes, principal acesso a Umuarama,
passará por uma revitalização das suas vias,
canteiras e calçadas. A
ordem de serviço para o
início da obra foi assinada
no último dia 16 deste mês
e a construtura tem até
o dia 16 de abril de 2021
para entregar a obra, orçada em R$ 2.565 milhões.
A construtura Caravaggio, vencedora da licitação, será a empresa
que vai executar a revitalização da avenida
Tiradentes, ou seja, o
alargamento das suas
vias. A obra inclui a revitalização nas galerias,
pavimentação asfáltica e
recape em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), entre os trechos
do viaduto da rodovia PR323 até o cruzamento com
a avenida Castelo Branco.
A obra será dividida
em quatro etapas para
não prejudicar, por completo, o trafego de veículos no local. Desta forma,
quando iniciar a construção, o trânsito será

primeira etapa seja entregue ainda este ano.
Segunda Etapa
A revitalização da avenida Tiradentes terá uma
segunda etapa, conforme
contrato. A primeira parte compreende do viaduto
da rodovia PR-323 até
o cruzamento da avenida Castelo Branco. Ao
término deste trecho as
melhorias serão estendidas do cruzamento da
avenida Castelo Branco
até a altura onde está
localizado o Campus III da
Universidade Paranaense
(Unipar).

A avenida Tiradentes sofre com um fluxo intenso de veículos leve e pesados, por ser a principal via de acesso a Umuarama

fechado no sentido centro
de Umuarama - do viaduto
até o cruzamento com
a avenida Liberdade - e
a pista que desce rumo
rodovia PR-323 terá dois

Saúde orienta regionais
a intensificarem
ações pela vacinação
nos municípios
As 22 Regionais da Saúde no Paraná
devem intensificar as ações nos municípios
em prol da vacinação. A orientação foi dada
pelo secretário de Estado da Saúde, Beto
Preto, em videoconferência com diretores
das Regionais, nesta sexta-feira (25). Ele
classificou a estratégia de vacinação como
um dever de casa. As doses das vacinas já
estão distribuídas em todo o Paraná.
Nesta segunda-feira (28), em conjunto
com as secretarias municipais de Saúde,
começa antecipadamente a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite
e Multivacinação, proposta pelo Ministério
da Saúde.
A equipe técnica da Secretaria da Saúde
elaborou diversas estratégias que serão
colocadas em prática para chamar a atenção da população sobre a necessidade em
cumprir o calendário e sobre as doses de
vacinas disponíveis na rede pública de saúde. ‘”Vacinação é o dever de casa. O Estado
não vacina, quem vacina é a equipe dos municípios. Mas somos o indutor, o articulador
deste processo. Por isso, é nosso dever fazer
organizar e ampliar a cobertura vacinal no
Paraná”, afirmou Beto Preto.
Embora a mobilização nacional de vacinação seja de 5 a 30 de outubro, a Secretaria
da Saúde vai adiantar o trabalho de campo.
“Temos vacina, temos profissionais preparados em cada sala de vacinação no Paraná. A
pandemia afastou as pessoas das unidades
de saúde. Mas é fundamental que a população esteja imunizada. Hoje a expectativa
é pela vacina que proteja da Covid-19. No
entanto, existem outras doenças que podem
ser evitadas, justamente porque temos vacinas”, afirmou Beto Preto.
POLIOMIELITE
A Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite é dirigida a crianças
a partir de 12 meses a 4 anos, 11 meses e
29 dias de idade. A população desta faixa
de idade estimada no Paraná é de 583.962
crianças e a meta é atingir o índice de 95%
de cobertura vacinal. Esta vacina é oral, com
a aplicação de duas gotas em cada criança.
A poliomielite é causada por vírus, pode
afetar os nervos e levar à paralisia parcial
ou total. Apesar de também ser chamada
de paralisia infantil, a doença pode afetar
tanto crianças quanto adultos. A vacinação
é a única forma de prevenção.

sentidos.
Ainda conforme a assessoria de imprensa da
Prefeitura de Umuarama,
ao final da obra a avenida
contará com três vias

em cada mão, além de
acostamento e uma parte
de ciclovia. Para isso, o
canteiro central será redimensionado e as calçadas
serão redimensionadas,

visando melhor fluxo de
veículos na avenida.
Com a autorização da
obra, a construção deve
ser iniciada nos próximos
dias e a previsão é que a

Fluxo pesado
Por ser a principal via
de acesso para Umuarama, a avenida Tiradentes
sofre com um fluxo intenso de veículos leve e
pesados, formando longas
filas no semáforo entre
a avenida Londrina. O
objetivo da construção e
dar maior agilidade ao
trafego, como também segurança para motoristas,
motociclistas, ciclistas e
pedestres que trafegam
no local.

‘Paciente de Berlim’, primeiro homem
curado do HIV, enfrenta câncer terminal
São Paulo (AE) - Timothy Ray Brown, considerado a primeira pessoa
a ser curada da infecção
do HIV, enfrenta agora
uma leucemia em estágio
terminal. Também conhecido como "paciente de
Berlim", em referência à
cidade em que viveu, ele
recebeu um transplante
de um doador com resistência natural ao vírus da
Aids há cerca de 12 anos.
Em entrevista à The
Associated Press, Brown relatou que o câncer
voltou no último ano e
de forma mais agressiva. Hoje, com 54 anos,
vive em Palm Springs, na
Califórnia, onde recebe
cuidados paliativos.
"Ainda estou feliz por
tê-lo feito", diz sobre o
transplante histórico.
"Isso abriu portas que
não existiam antes" e inspirou cientistas a trabalhar mais para encontrar
uma cura, que muitos
começaram a pensar

que não era possível,
comenta.
"Timothy provou que o
HIV pode ser curado, mas
não é isso que me inspira nele’’, afirma Steven
Deeks, um especialista
em Aids da Universidade
da Califórnia, que trabalhou com Brown em
pesquisas para a cura.
"Tiramos pedaços de
seu intestino, tiramos
pedaços de seus gânglios
linfáticos. Cada vez que
lhe pediam para fazer
algo, ele aparecia com
uma graça incrível."
Brown foi diagnosticado com leucemia em
2006. Na época, o médico
Gero Huetter, especialista em câncer sanguíneo da Universidade de
Berlim, defendia que um
transplante de medula
era a melhor chance para
que o paciente sobrevivesse e propôs utilizar
o procedimento também
para tentar curá-lo do
HIV, com a participação

de um doador com uma
rara mutação genética
que fornece resistência
natural ao vírus da Aids.
Nesse tipo de procedimento, os médicos precisam destruir o sistema
imunológico doente do
paciente com quimioterapia e radiação, depois
transplantar as células
do doador e esperar que
elas se desenvolvam em
um novo sistema imunológico para o receptor.
O primeiro transplante
de Brown ocorreu em
2007, mas foi apenas
parcialmente bem-sucedido, pois o vírus do HIV
sumiu, mas a leucemia
permaneceu.
Ele teve um segundo
transplante do mesmo
doador em março de 2008
Desde então, testou repetidamente negativo
para HIV e tem aparecido
frequentemente em conferências sobre a Aids,
onde a pesquisa de cura
é discutida.

"Ele tem sido como
um embaixador da esperança", disse o parceiro
de Brown, Tim Hoeffgen. Um segundo homem, Adam Castillejo,
chamado de "paciente
de Londres’’ também
teria sido curado por um
transplante semelhante
em 2016.
Doadores como esses
são escassos e os procedimento é muito arriscado para ser amplamente
utilizado. Os cientistas
têm testado a terapia genética e outras maneiras
de tentar obter o efeito da
mutação genética favorável sem ter que fazer um
transplante.
Em uma conferência
em julho, pesquisadores
disseram que podem ter
alcançado uma remissão
de longo prazo em um
homem do Brasil usando
uma combinação poderosa de drogas destinadas a
liberar o HIV de seu corpo./ASSOCIATED PRESS
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É importante ter um
Médico Veterinário
Anestesista em
uma cirurgia?

SEU PET NO ILUSTRADO
SIMPLESMENTE AMOR

Por: Gabriela Lazari, médica veterinária
com especialização em
Aneﬆesiologia
Não é incomum nossos animais precisarem
passar por alguma cirurgia e sendo mais ou
menos complexa, o medo
frequente é: a anestesia.
A fim de garantir maior
segurança durante os
procedimentos, é necessário aos tutores entenderem a importância e
exigirem o acompanhamento de um anestesiologista veterinário especializado. Embora todo
procedimento cirúrgico/
anestésico tenha riscos
de complicações, estes
são bastante minimizados quando escolhidos
profissionais capacitados em suas áreas específicas.
O médico veterinário
anestesista é o profissional especializado que
acompanha seu animalzinho no período em que
ele está mais vulnerável.
Além de deixa-lo imóvel para que o cirurgião
realize seu trabalho, ele
é responsável por garantir que o coração bata
no ritmo e quantidade
adequada, que a pressão
arterial se mantenha em
níveis aceitáveis, que
não sinta dor, e até que
respire por ele caso ele
pare de respirar.
A anestesia começa
na avaliação prévia de
exames, condição física
do paciente e qual procedimento cirúrgico ele
será submetido, para
que então o anestesista
defina qual técnica, ou
combinação de técnicas
anestésicas que se encaixam àquele indivíduo,
e quais outros medicamentos complementares
serão necessários.
A anestesia geral inalatória ou intravenosa
é um processo contínuo
e que é frequentemente
ajustado, não apenas
uma “injeção que faça
com ele durma”. Para
tal, o profissional anestesista acompanha todo o
procedimento avaliando
parâmetros de frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial,

Quem conhece a Nina sabe que ela é feita de 50%
amor e 50% de doçura. Foi esse amor incondicional
que em uma tarde de domingo cativou seus tutores
Gustavo Henrique Lino Simões e Ana Carolina de
Carvalho Lino Simões. Nina ganhou um lar e para
surpresa de todos ela estava grávida. Esta breve
história mostra que o amor é a mola do mundo e por
isso, vamos nos espelhar nos animais e no amor que
nos oferecem sem cobrar nada.

A médica veterinária Gabriela Lazari se preparando para cirurgia de pequenos animais

O médico veterinário aneﬆesiﬆa é o profissional especializado que acompanha seu animalzinho no período
em que ele eﬆá mais vulnerável

oxigenação, temperatura, qualidade da respiração, entre outros por
meio de equipamentos
que o auxiliam. Estes
parâmetros associados
a reflexos e estado físico
do paciente determinam
se ele precisa aprofun-

dar ou superficializar a
anestesia.
Esse acompanhamento constante permite que
o anestesiologista intervenha em possíveis
intercorrências utilizando medicamentos específicos a cada situação.

O momento certo para
o uso e conhecimento
sobre todos esses medicamentos são alguns dos
diferenciais de se ter um
profissional como este
cuidando do seu animal.
Compete também ao
anestesiologista cuidar
da dor. O anestésico geral isolado faz apenas
com que o bichinho não
perceba a dor por estar “dormindo”, mas o
estímulo acontece. Se
não controlado, o animal
pode ter muita dor no
pós-operatório no momento em que acordar,
por conta disso, técnicas
de anestesia local ou
administração contínua
de analgésicos normalmente são associadas
pelo anestesista.
O anestesiologista
utiliza em média 10 a
15 medicações diferentes no intraoperatório
a fim de garantir que
cirurgião possa trabalhar com tranquilidade e
para que o paciente desperte da anestesia sem
dor, confortável e com
a integridade de suas
funções orgânicas. É um
profissional altamente
qualificado para cuidar
da vida e da segurança do paciente durante
toda cirurgia, desde a
avaliação pré-anestésica
(com esclarecimento de
dúvidas) até o acompanhamento pós-cirúrgico.

Animais de estimação podem
conviver com uma pessoa alérgica?
Em matéria divulgada pela Associação
Brasileiro de Alergia e
Imunologia (ASBAI) o
Departamento Científico de Alérgenos da ASBAI ressaltou que essa
convivência é possível,
desde que seja tomado
alguns cuidados.
O principal desencadeador de alergias são
os ácaros encontrados
predominantemente na
poeira domiciliar, mas
também podem estar

presentes na pelagem
de gatos e cachorros e
que 90% dos pacientes
com alergias respiratórias vão apresentar
alergia ao acaro da poeira domiciliar. Porém, há
pessoas que sofrem de
asma e rinite e o ácaro
não é o agente causador
das crises. Em termos
percentuais, apenas
cerca de 10 a15% dos
pacientes com asma e
rinite apresentam alergia a animais.

Confirmando-se a
alergia, os tratamentos
indicados podem ser os
anti-histamínicos, corticoides e até vacinas
para alergias (imunoterapia específica).
Cuidados
Em pacientes comprovadamente alérgicos
ao ácaro e que gostam
e têm animais de estimação, a indicação
é que a frequência de
banhos dos pets seja

aumentada.
Com o isolamento social, há uma tendência
em ter a piora nas crises
alérgicas por ficar mais
tempo em casa junto
com os animais. Nestes
casos, tente não ficar
muito próximo ao seu
pet. Quem já está sob
tratamento médico e
não está apresentando
reações alérgicas, fica
liberada a convivência
próxima aos cães e gatos.

VIRA-LATA SIM

Quem não gosto de um vira-lata? Os animais
sem raça definada ou SRD são aquelse que não tem
pedigree, um certificado que atesta a pura linhagem.
Mas acreditem, linhagem é o que mais tem um SRD,
e neste caso estamos falando dos gatos vira-latas.
Ele pode lembrar bastante tipos específicos como o
Persa ou o Siamês, porém eles podem adquirir características e personalidades completamente originais.

CRESCIMENTO SAUDÁVEL
Além de uma boa companhia para os adultos,
um animal de estimação em casa pode gerar benefícios para o desenvolvimento das crianças. Antes
da adoção, é preciso uma boa avaliação. Afinal, a
decisão precisa ser consciente. Com alguns cuidados
necessários, porém, esse convívio fará bem para a
saúde de toda a família. O pet é capaz de desenvolver
na criança afetividade, responsabilidade, disciplina
e companheirismo. Para a boa relação, é preciso
escolher o animal certo em relação ao tamanho e à
tendência para a agressividade.
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Médico alerta umuaramenses sobre aumento
de casos de covid-19 e pede o distanciamento
Umuarama – Com as
liberações dos decretos
restritivos e a redução de
casos e mortes de covid-19
no mês entre o segundo semestre de agosto até inicio
de setembro, alguns umuaramenses abandonaram as
medidas de prevenção à
não propagação do coronavírus na cidade. O reflexo
do relaxamento começou
a aparecer e em apenas
27 dias a cidade registrou
cinco mortes e o aumento
de mais de 200 casos.
A situação começa a
preocupar, principalmente aos trabalhadores da
saúde que enfrentam o
vírus face a face para salvar vidas. No Paraná, 12
médicos morreram por covid-19. Entre enfermeiros,
só em Curitiba e Região
Metropolitana, foram 11
mortos.
Na fala do médico infectologista, que atua na
linha de frente ao combate a covid-19 no hospital
Uoppecan de Umuarama,
Raphael Chalbaud Biscaia
Hartmann, a pandemia não
acabou e o vírus não escolhe suas vítimas. “Sobre a
Pandemia o que podemos
dizer com certeza, é que ela
não acabou. Desde o início
este vírus vem mostrando
uma variação multifacetada, apresentando desde
sintomas gripais a outros
sintomas variados, fazendo
com que a gravidade da
doença não se apresente de
forma linear, ou seja, foge
do convencional”.
Atuando desde o início
da pandemia, junto aos
pacientes com covid-19,
o médico concedeu uma
entrevista ao jornal Umuarama Ilustrado e alertou a
comunidade de Umuarama
que o momento é frágil e
existe a necessidade de
manter as medidas preventivas, Confira a entrevista:
Umuarama Ilustrado:
Qual o comportamento
do coronavírus na cidade após meses circulando?
Raphael Hartmann:
“Este vírus, como os demais vírus já vistos pela
humanidade vem sofrendo
processos de adaptações
na população. Esse processo é sempre desconhecido para a ciência,
pois não sabemos o rumo
correto que tomará devido

traírem a doença uma
segunda vez”.

O médico infectologista, que atua na linha de frente ao combate a covid-19 no hospital
Uoppecan de Umuarama, Raphael Chalbaud Biscaia Hartmann

à imprevisibilidade destas
adaptações. O fato é que o
vírus continua ativo e recentemente vem atacando
não somente a população
mais idosa e com comorbidades, mas também os
mais jovens e crianças
com maior gravidade”.
Umuarama Ilustrado:
Existe a possibilidade
de uma pessoa ter a
reinfecção?
Raphael Hartmann:

Alguns
“Há pouJovem, você que gosta e s t u d o s
cos dias
estão sen- de sair e aglomerar; você já diziam
do verifi- pode ser portador assin- q u e a
cados em tomático e levar o vírus imunidat o d o s o s para casa e infectar seus de sobre
E s t a d o s pais. Ou ainda, infectar este vírus
muicasos de
alguém que levará para era
to frágil
reinfecç õ e s , o u os avós que morrerão e agora
estamos
seja, a pes- pela sua imprudência
obsersoa já teve
vando
o coronavírus e está tendo novamen- que é real a possibilidade
te depois de um período. de algumas pessoas con-

temos como repor um
profissional toda vez que
este adoece, pois não há
material humano suficiente para que possamos ir
substituindo. Ou seja, uma
hora o colapso não será
por falta de vagas, mas
sim por falta do profissional (caso este adoeça)”.

Umuarama Ilustrado: Existe um remédio
para o tratamento da
covid-19?
Raphael Hartmann: “O
cenário traz uma preocupação redobrada, pois
a capacidade de perpetuação deste vírus está
Umuarama Ilustrado:
sendo grande e a ciência Qual o papel da populaainda não tem as respos- ção frente ao combate
tas sobre um remédio que ao coronavírus?
trate especificamente só o
Raphael Hartmann:
vírus. Não existe remédio “Países como Japão e Suéaté o momento que elimi- cia tem o enfrentamento
ne o vírus. Não é como o ao coronavírus de forma
H1N1 que existe um remé- aberta, porem mantém as
dio específico. Tudo isto é regras rígidas sobre másmuito novo e as pesquisas cara e distanciamento soavançam,
cial e isso
mas a poNeste momento, como m o s t r o u
p u l a ç ã o seres humanos, para que funciode uma
demonstrar que temos na. Neste
maneimomento,
ra geral amor e respeito pela como senão pode vida, ainda precisamos res humad e s c u i - continuar esta luta até a nos, para
dar neste medicação ou a vacina d e m o n s momento chegar. Demonstrar o trar que tetão frágil amor e solidariedade é mos amor
com risco respeitar o outro
e respeito
de propapela vida,
gar ainda
ainda premais o vírus. O que é com- cisamos continuar esta
provado é que a proteção luta até a medicação ou a
com o uso de máscara vacina chegar. Demonstrar
salva a vida das pessoas, o amor e solidariedade
assim como distância so- é respeitar o outro. Use
cial (não aglomerar) e a máscara, mantenha o dishigiene das mãos”.
tanciamento e higienize as
mãos. Isso sim é o amor
Umuarama Ilustrado: pela vida e maior arma
Qual o perfil do paciente contra o vírus da covid-19”.
que chega no hospital
em Umuarama?
Umuarama Ilustrado:
Raphael Hartmann: Qual recado daria para
“Os pacientes têm entrado a comunidade de Umuano hospital com uma gra- rama?
vidade enorme devido ao
Raphael Hartmann: “
comprometimento que o Jovem, você que gosta
vírus causa. As equipes de de sair e aglomerar; você
saúde em todos os níveis pode ser portador assinde atendimento estão no tomático e levar o vírus
seu máximo para dar os para casa e infectar seus
cuidados necessários. Mas pais. Ou ainda, infectar
ressalto que quem está ali alguém que levará para
dando assistência também os avós que morrerão
é um ser humano e tam- pela sua imprudência de
bém pode ficar doente”.
não respeitar o outro.
Vemos muitas pessoas
Umuarama Ilustrado: circulando com máscara
Podem faltar profissio- para baixo do nariz, no
nais para tratar a comu- queixo, mulher grávida
nidade?
indo no mercado ou pais
Raphael Hartmann: levando criança junto,
“Com esse aumento do mas este ainda não é o
número de exposições, au- momento para isso. As
menta o número de casos pessoas precisam redoe mesmo que haja estru- brar cuidados, principaltura física nos hospitais, mente com as crianças
as equipes estão ficando que hoje são motivos de
sobrecarregadas. E não preocupação”.

COE e Aciu reforçam recomendações de
prevenção às vésperas do Dia das Crianças
Umuarama - A proximidade do Dia das Crianças,
uma das datas mais relevantes para o comércio, foi
um dos temas da reunião
do Centro de Operações de
Enfrentamento da Covid-19
(COE) na tarde desta quinta-feira (24), no anfiteatro
Haruyo Setogutte (Centro
Cívico). Participaram representantes do Ministério
Público e da Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola (Aciu).
Os integrantes chamaram a atenção para o recente aumento do número
de infecções no município,
especialmente entre jovens

e adultos, nos grupos de 20
a 29 anos e de 30 a 39.
O principal fator seria o
perceptível relaxamento de
muitas pessoas em relação
aos protocolos vigentes,
fruto, segundo análise do
comitê, de uma falsa sensação de que a pandemia
terminou.
“A Secretaria Municipal
de Saúde solicitou à entidade que reforce a conscientização dos empresários
e clientes sobre a gravidade da situação. A Aciu
está capitaneando duas
campanhas, a do Dia das
Crianças e o Umuarama
Liquida, e não medirá es-

forços para assegurar que o
cumprimento das medidas
preventivas ocorra em todo
o nosso comércio, pois é
uma condição indispensável, antes de mais nada, de
respeito ao semelhante”,
ressalta o presidente da
Aciu, Orlando Luiz Santos.
“Respaldamos o COE
e também o empresariado e seus clientes. Com

um mínimo de sensatez,
podemos equilibrar as coisas. Compras seguras e
conscientização sempre”,
complementa.
Recomendações importantes
Em relação ao Dia das
Crianças, a recomendação
é para que as lojas façam
promoções online (sem
panfletos) ou anunciem

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDO QUADRIMESTRE 2020.
Em atendimento ao § 4º do art. 9º, da Lei Complementar Nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e, do § 5° do
art. 36, da Lei Complementar n° 141/12, o Município de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem
da Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao Cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo e da
Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao Segundo Quadrimestre do exercício de 2020, a
ser realizada na Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 29 de setembro de 2020 às 19:00 horas.
Contamos com a sua presença.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

em sistemas internos de
som, para não forçar aglomerações. Outro ponto importante diz respeito à não
distribuição de brindes ou
guloseimas.
Além das importantíssimas medidas de praxe
(disponibilização de álcool
70, uso de máscara e distanciamento), a orientação
é não levar crianças às

compras.
Nos dias 8,9 e 10, o Conselho da Mulher Empresária e Executiva coordena
o Umuarama Liquida, em
função da impossibilidade
de realizar a tradicional
Ponta de Estoque. Embasada em promoções especiais,
a campanha estará concentrada nos estabelecimentos
que aderiram.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA convida todos os munícipes para participarem da Audiência
Pública da prestação de contas da Prefeitura, referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2020, a ser
realizada no auditório da Câmara Municipal de Umuarama, no dia 30 de Setembro de 2020 às 09h00min.
PAÇO MUNICIPAL, em 23 de setembro de 2020.
CELSO POZZOBOM
Prefeito Municipal
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ICOMEÇA A PROPAGANDA ELEITORAL

Conﬁra o que pode e o que não
não é permitido a partir de agora
Terminou neste sábado o prazo para partidos apresentarem o pedido de registro das candidaturas nas eleições de 2020. A partir
de domingo (27), conforme o Calendário Eleitoral, definido pela Resolução TSE nº 23.627/2020, é permitida a propaganda eleitoral,
inclusive na internet (Lei nº 9.504/1997, arts. 36, caput, e 57-A). Confira, a seguir, o que pode e o que não pode na Propaganda
Eleitoral 2020, no material preparado pela Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
IMPRENSA ESCRITA

II e 38, §4º, Lei 9.504/97)

PODE
- Divulgação de até 10
(dez) anúncios de propaganda eleitoral paga,
em datas diversas, no
tamanho de 1/8 de página
de jornal padrão e 1/4
de página de revista ou
tabloide (artigo 43, Lei
9.504/97)
- Reproduzir os anúncios pagos na página
da internet do jornal ou
revista (artigo 43, Lei
9.504/97)
- Divulgar opinião favorável a candidato, partido
político ou coligação, desde que não seja matéria
paga (artigo 42, §4º, Resolução TSE 23.610)
- Reproduzir as matérias veiculadas no jornal
ou na revista nas páginas
da internet dos veículos,
desde que de forma idêntica à da publicação (artigo
42, §5º, Resolução TSE
23.610)

NÃO PODE
- Utilização de trios elétricos, exceto para sonorização de comícios (artigo
39, §10, Lei 9.504/97)
- Realização de showmícios ou eventos assemelhados (artigo 39, §7º,
Lei 9.504/97)
- Confecção, utilização
ou distribuição de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, cestas básicas
ou qualquer outro brinde
que possa proporcionar
vantagem ao eleitor (artigo 39, §6º, Lei 9.504/97)
- Fixação de qualquer
tipo de propaganda em
bens públicos, bens de uso
comum, bens particulares
a que a população em
geral tenha acesso (cinemas, clubes, comércios,
igrejas, estádios, ginásios), árvores, jardins,
muros, cercas e tapumes
(artigo 37, Lei 9.504/97)
- Fixação de 2 ou mais
adesivos de 0,5 metro
quadrado de forma justaposta, ampliando as
dimensões da propaganda
- Derrame de santinhos
no local da votação e nas
vias próximas, na véspera ou no dia da eleição
(artigo 39, §5º, III, Lei
9.504/97)
- Veicular propaganda
em outdoors, inclusive
eletrônicos, ou outras
placas que causem efeito
visual de outdoor (artigo
39, §8º, Lei 9.504/97)

NÃO PODE
- Divulgar propaganda
paga na véspera e no dia
das eleições (artigo 43,
Lei 9.504/97)
- A contratação de mais
anúncios do que o permitido, ainda que por pessoas
diferentes (artigo 42, §6º,
Resolução TSE 23.610)
DESTAQUE – A divulgação de opinião favorável e críticas a candidatos
e partidos deve ser realizada com parcimônia,
pois abusos e excessos
poderão ser apurados e
punidos como abuso de
poder.

RÁDIO E TV
PODE
- Veicular programas
jornalísticos, ainda que
contenham alguma alusão
ou crítica a candidato ou
partido (artigo 43, IV, Resolução TSE 23.610)
- Promover debates
políticos ou entrevistas
com os candidatos (artigo
46, Lei 9.504/97)
- Veicular a propaganda eleitoral gratuita, em
bloco e por inserções,
nos dias e horários determinados pela legislação
(artigos 47 e seguintes,
Lei 9.504/97)
NÃO PODE
- Desde 31 de agosto, transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato (artigo 45, §1º, Lei 9.504/97 e
EC 107/2020)
- Transmitir imagens
de realização de pesquisa em que seja possível
identificar o entrevistado
(artigo 45, I, Lei 9.504/97)
- Veicular propaganda
política (artigo 45, III, Lei
9.504/97)
- Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação (artigo
45, IV, Lei 9.504/97)
- Veicular ou divulgar
filmes, novelas, séries ou
outro programa que contenham alusão ou crítica
a candidato ou partido
político (artigo 45, V, Lei
9.504/97)
- Divulgar nome de
programa que seja coin-

cidente com nome de
candidato ou variação
nominal escolhida para
constar na urna, ainda
que preexistente
DESTAQUE – As vedações à programação de
rádio e TV iniciam-se em
17 de setembro, após o
final do prazo para a realização das convenções.

PROPAGANDA
NA INTERNET
PODE
- O eleitor, identificado
ou identificável, exercer
sua liberdade de manifestação do pensamento,
participando de debates políticos, apoiando
ou criticando partido ou
candidato (artigo 57-D,
Lei 9.504/97 e 27, §1º, da
Resolução TSE 23.610)
- Veicular propaganda
eleitoral em site de candidato, partido ou coligação,
desde que os endereços
sejam comunicados à Justiça Eleitoral e estejam
hospedados em provedor
estabelecido no Brasil
(artigos 57-B, II e II, Lei
9.504/97)
- Envio de mensagens
eletrônicas por candidatos, partidos ou coligações, sempre que os
endereços tenham sido
cadastrados gratuitamente e tenha havido o consentimento do eleitor em
receber mensagens com
conteúdo eleitoral (artigos 57-B, III, Lei 9.504/97)
- Veicular propaganda eleitoral por meio de
blogs, redes sociais e
aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerenciado
por candidatos, partidos
políticos, coligações ou
pessoas naturais (artigo
57-b, IV, Lei 9.504/97)
- Impulsionamento de
conteúdo, desde que realizado no próprio aplicativo
(Ex.: Facebook, Instagram) e pelo candidato,
pelo partido político ou
pela coligação. Deve conter o CNPJ e a expressão
“Propaganda Eleitoral”
- Veicular novos conteúdos nos sites, blogs e
redes sociais de candidatos, partidos e coligações
e impulsioná-los até a
véspera da eleição
NÃO PODE
- Uso de serviços de te-

lemarketing e de disparo
em massa (artigo 34, da
Resolução TSE 23.610)
- Contratação de impulsionamento de conteúdo
em redes sociais por parte
daquele que não seja candidato (artigo 57-B, IV, b,
Lei 9.504/97)
- Contratação de impulsionamento que não seja
o disponibilizado pelos
aplicativos ou de qualquer
forma de alterar artificialmente a visualização
da propaganda eleitoral
(Ex.: robôs) (artigo 57-B,
§3º, Lei 9.504/97)
- Veiculação de qualquer forma de propaganda eleitoral, ainda que
gratuita, em sites de pessoas jurídicas públicas ou
privadas (artigo 57-C, Lei
9.504/97)
- Veiculação de qualquer tipo de propaganda
paga (artigo 57-C, Lei
9.504/97)
- Impulsionar propaganda eleitoral negativa
(artigo 29, §3º, Resolução
TSE 23.610)
- Realizar propaganda
eleitoral atribuindo indevidamente sua autoria a
terceiros (artigo 57-H, Lei
9.504/97)
DESTAQUE – O encaminhamento de mensagens eletrônicas ou
instantâneas deve sempre
permitir o descadastramento do eleitor que não
quiser mais recebê-las. O
candidato tem 48 (quarenta e oito) horas para cessar o encaminhamento de
mensagens, sob pena de
multa de R$ 100,00 (cem
reais) por mensagem.

PROPAGANDA
DE RUA
PODE
- Distribuição de material gráfico (folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos), realização de
caminhadas, carreatas e
passeatas, até as 22 horas
do dia que antecede a
eleição (artigo 39, §9º, Lei
9.504/97)
- Realização de comícios e reuniões, em local
aberto ou fechado, independentemente de autorização ou licença, mas com
comunicação à polícia
com antecedência de 24
(vinte e quatro) horas
(artigo 39, Lei 9.504/97)
- Inscrição do nome
dos partidos políticos na

fachada de suas sedes e
dependências (artigo 244,
I, Código Eleitoral)
- Inscrição do nome
e número de candidato,
partido e coligação na
fachada de seus comitês centrais (informados
no pedido de registro de
candidatura), no tamanho máximo de 4 metros
quadrados e nos demais
comitês no tamanho máximo de 0,5 metro quadrado
(artigo 14, §§1º e 2º, Resolução TSE 23.610)
- Até a véspera da eleição, divulgação de propaganda eleitoral por meio
de alto-falantes, entre as
8 e 22 horas, desde que
não passem a 200 metros
das sedes dos Poderes
Públicos, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas,
igrejas e teatros (artigo
39, §3º, Lei 9504/97)
- Utilização de aparelhagem de som fixa
em comícios, das 8 às
24 horas, podendo ser
prorrogado até as 2 horas
da manhã no comício de
encerramento de campanha (artigo 39, §4º, Lei
9.504/97)
- Utilização de carro de
som e mini trio para animar carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões
e comícios, respeitado o
limite de 80 decibéis (artigo 39, §11, Lei 9.504/97)
- Uso de bandeiras,
broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros
adornos pelo eleitor, para
manifestar sua preferência por candidato ou partido (artigo 18, parágrafo
único, Resolução TSE
23.610)
- Colocação de mesas
para distribuição de material e utilização de bandeiras em vias públicas,
das 6 às 22 horas, desde
que sejam móveis e não
atrapalhem o trânsito de
veículos e pedestres (artigo 37, §6º, Lei 9.504/97)
- Fixação de adesivo
plástico em automóveis,
caminhões, bicicletas,
motocicletas e janelas
residenciais, no tamanho máximo de 0,5 metro
quadrado, desde que a
fixação seja espontânea e
não haja qualquer tipo de
pagamento em troca (artigo 37, §8º, Lei 9.504/97)
- Fixação de adesivos microperfurados de
qualquer tamanho no
para-brisa traseiro de
veículos (artigo 37, §2º,

DESTAQUE – Todo
o material impresso de
campanha deve conter a
identificação do responsável pela confecção e de
quem a contratou, com
CNPJ ou CPF, bem como
a tiragem.

TODA PROPAGANDA
ELEITORAL
DEVE
- Ser veiculada com
responsabilidade, inclusive quanto ao compartilhamento de notícias e
conteúdos, que devem ser
feito apenas depois de se
verificar a presença de
elementos que permitam
concluir pela sua fidedignidade (artigo 9º, Resolução TSE 23.610)
- Estar devidamente
identificada, contendo o
nome do candidato e de
seu vice e o nome do partido e da coligação (com
a legenda de todos os
partidos que a compõem)
(artigos 242 do Código
Eleitoral, 6º, §2º e 36, §4º,
Lei 9.504/97)
- Ser realizada exclusivamente em língua nacional
NÃO DEVE
- Veicular qualquer
tipo de preconceito ou
discriminação (artigo 22,
I, Resolução TSE 23.610)
- Conter propaganda
de guerra, de processos
violentos para subverter o
regime e a ordem política
e social (artigo 22, II, Resolução TSE 23.610)
- Provocar animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou
delas contra as institui-

ções civis (artigo 22, III,
Resolução TSE 23.610)
- Incitar atentado contra pessoas ou bens, ou
instigar a desobediência
coletiva e o descumprimento da lei de ordem
pública (artigo 22, IV e V,
Resolução TSE 23.610)
- Oferecer, prometer ou
solicitar dinheiro, dádiva,
rifa, sorteio ou vantagem pessoas de qualquer
natureza (artigo 22, VI,
Resolução TSE 23.610)
- Perturbar o sossego
público, com algazarra
ou abuso de aparelhos
sonoros (artigo 22, VII,
Resolução TSE 23.610)
- Ser realizada por
meio de impresso que
pessoa inexperiente ou
de menor instrução possa
confundir com dinheiro
(artigo 22, VIII, Resolução
TSE 23.610)
- Prejudicar a higiene e
a estética urbana (artigo
22, IX, Resolução TSE
23.610)
- Ve i c u l a r o f e n s a s
pessoais que constituam
calúnia, difamação ou
injúria (artigo 22, X, Resolução TSE 23.610)
- Desrespeitar símbolos nacionais (artigo 22,
XI, Resolução TSE 23.610)
DESTAQUE – Propaganda eleitoral é lugar
para o debate de propostas e ideias para melhorar
as cidades e a vida do
povo e não para divulgação de mentiras, ataques
ou ofensas pessoais.

ATENÇÃO COM
O DIA DA ELEIÇÃO
PODE
- Manter no ar os sites, blogs e os perfis em
redes sociais, veiculando
os conteúdos publicados
anteriormente (artigo 39,
§5º, III, Lei 9.504/97)
- Manter as propagandas veiculadas durante a
campanha, como os adesivos em veículos e bens
particulares.
- Manifestação isolada
e silenciosa do eleitor,
que poderá votar usando
camiseta com as cores do
partido, botons, adesivos
ou outros adereços que
identifiquem sua preferência.
NÃO PODE
- Utilização de altofalantes, amplificadores
de som e a promoção de
comícios, passeatas ou
carreatas (artigo 39, §5º,
I, Lei 9.504/97)
- Arregimentação de
eleitores e realização de
propaganda de boca de
urna, seja abordando os
eleitores, seja distribuindo santinhos e outros
materiais (artigo 39, §5º,
II, Lei 9.504/97)
- Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos e seus candidatos
(artigo 39, §5º, III, Lei
9.504/97)
- Publicar novos conteúdos ou impulsionar
qualquer conteúdo nas
aplicações de internet
(artigo 39, §5º, IV, Lei
9.504/97)
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Após semana de polêmica, Palmeiras recebe
Flamengo em novo capítulo de rivalidade
São Paulo (AE) - Os dois
últimos campeões brasileiros vão levar a campo a
partir das 16h deste domingo
no Allianz Parque um lado
muito diferente da rivalidade. Depois de, nos últimos
anos, Palmeiras e Flamengo
trocarem provocações e disputarem jogos importantes,
agora a polêmica da vez é
a pandemia do novo coronavírus.
O clube carioca queria
adiar a partida por causa
de um surto de covid-19 no
elenco, proposta contrariada publicamente pelo time
alviverde e derrubada tanto
pela própria CBF como pelo
Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD).
Com 16 jogadores infectados e três lesionados, o
Flamengo alegou só ter à
disposição para a partida 12
atletas do elenco profissional,
dos quais três são goleiros. A
lista de inscritos no Brasilei-

rão apresentada pelo clube
tem 34 nomes, boa parte
deles garotos da base que
terão de ser utilizados agora.
O clube enviou os pedidos
de adiamento sob a justificativa do risco de surgirem
novos casos a partir de atletas cujos testes pudessem
constar como falso negativo.
Outro fator é a dificuldade de
organizar a operação logística da partida pelo grande
número de desfalques no
quadro de funcionários.
"Consultamos infectologistas que nos disseram que
a carga viral foi absurda
dentro do grupo. Alguns podem ter contraído no último
momento, no avião, e é necessário cinco dias para dar
um positivo ou não. Vamos
deixar um monte de gente
possivelmente contaminada
jogando?", disse o presidente
do clube, Rodolfo Landim, ao
canal SporTV.
Fora os 16 atletas, o Fla-

Domingo
Vasco X Bragantino
Palmeiras X Flamengo
Ceará X Goiás
Atlético GO X Botafogo
Santos X Fortaleza

Segunda-feira
Fluminense X Coritiba
mengo contabiliza mais 17
casos entre dirigentes e
membros da comissão técnica. O presidente Landim é
um dos contagiados.
Do outro lado, o Palmeiras manteve a postura firme
de que o jogo tem de ser
realizado. "O Palmeiras é
contra o adiamento da partida do próximo domingo.
O protocolo adotado para
a competição contempla
situações desse tipo. Não
há, portanto, razão para
que o jogo não aconteça",

Flamengo contrariado
Repleto de atletas infectados pelo
novo coronavírus, o Flamengo enfrenta o Palmeiras contrariado. Válida pela 12ª rodada, a partida, envolta
em polêmicas, correu o risco de ser
adiada, já que o clube carioca entrou
com um pedido no Superior Tribunal
de Justiça Desportiva (STJD), em
razão do surto de covid-19 no elenco.
Inicialmente, eram 16 atletas
infectados, além de outras 17 pessoas contaminadas, entre dirigentes
e membros da comissão técnica.
Depois, mais casos surgiram e o Flamengo tentou a revisão da decisão
do STJD, proferida pelo presidente
do órgão, Otávio Noronha. No entanto, novamente não teve êxito. No
disse o presidente do clube,
Maurício Galiotte.
Os atletas também se posicionaram sobre o tema. O
elenco palmeirense divulgou
carta em que rebateu o plano

despacho, Noronha criticou uma das
justificativas apresentadas pelo Flamengo para remarcar a partida. O
clube alegava que, pela quantidade
de casos, não conseguiria realizar
a operação logística para o jogo por
ter precisado afastar funcionários
do departamento de futebol.
O time rubro-negro alegou que
apenas 12 atletas do elenco estão
disponíveis para entrar em campo
contra o Palmeiras, dos quais três
deles são goleiros. Fora os casos
de jogadores contaminados há
também três lesionados e sem de
condições de atuar, como o goleiro
Diego Alves e os atacantes Gabriel
e Pedro Rocha.

do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São
Paulo (Sapesp) de acionar a
Justiça para adiar a partida
por questões de saúde. "Entendemos que a testagem

prévia à partida garantirá
a segurança necessária.
Portanto, não sentimos, de
maneira alguma, qualquer
ameaça à nossa saúde", diz
o texto.

Santos pega o Fortaleza em casa para ampliar sequência positiva no Brasileirão
Santos (AE) - Confiante após derrotar o
Delfín, no Equador, e
ficar muito perto de se
classificar ao mata-mata da Copa Libertadores antecipadamente,
o Santos muda suas
atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 20h30, o
time alvinegro recebe o

Fortaleza na Vila Belmiro, em duelo válido pela
12ª rodada.
A fase é boa. Além
de estar bem na Libertadores, no Brasileirão,
o Santos não perde há
cinco jogos e quer ampliar essa sequência
positiva. Mesmo assim,
pode melhorar, visto
que está fora do grupo

dos quatro melhores na
tabela de classificação.
O grande destaque da
equipe na temporada é
Marinho. Ele marcou
o primeiro gol em sua
carreira na Libertadores, se tornou um líder
dentro do elenco e vem
amadurecendo a cada
partida. Os jovens também têm dado conta

do recado. Um deles é
o atacante Kaio Jorge,
muito elogiado pelo técnico Cuca.
Com a dura sequência de jogos fora de casa
pela frente - depois do
Fortaleza vêm Olimpia,
no Paraguai, Goiás e
Corinthians - a tendência é de que Cuca deixe alguns jogadores de

fora neste domingo para
evitar o desgaste físico
e até pensando em reduzir o risco de lesões.
O cansaço da longa viagem de ida e volta de
Manta, no Equador, é
outro agravante.
L u c a s Ve r í s s i m o ,
substituído no primeiro
tempo da partida no
Equador por problemas

físicos, é dúvida. É mais
provável que fique de
fora. Contra o Olímpia
o zagueiro certamente será desfalque, já
que está suspenso. A
opção mais provável
é a entrada do jovem
Alex. Cuca pode também
improvisar Jobson na
zaga, como já fez outras
vezes.

Umuarama Ilustrado
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O testamento do astro

Segundo boateiros internacionais, Brad Pitt já
registrou o seu testamento; ele tem 56 anos, mas
quer garantir o futuro dos filhos que teve com
Angelina Jolie. Consta no documento que cada
um deles receberá cerca de duzentos e cinquenta
milhões de dólares.

Futuro

Em recente entrevista, Anitta não escondeu
que pretende ter a sua própria família e que não
descarta recorrer à adoção, além de ter filhos
biológicos. A artista pretende fazer isso quando
alcançar “trinta e poucos anos”, como ela mesma
disse. Que assim seja.

Bem cotada

Novamente o nome de Rafa Kalimann aparece como
candidata a interpretar Juma Marruá na nova versão da
novela “Pantanal”. Dias atrás, ela se manifestou afirmando que “seria uma honra” e que faria a personagem “com
maior prazer do mundo”. Por enquanto, tudo não passa
de especulações.

Contrato com a gravadora

A Som Livre ganhou mais um reforço de peso para
o seu time! Com apenas 22 anos, Gaab é um dos nomes
mais promissores da atualidade e seu som define bem
a ruptura com que as novas gerações de artistas lidam
com os gêneros musicais. O cantor e compositor aposta
em um democrático mix, performando muito bem entre
o R&B, o pagode e o popfunk. O artista promete novos
lançamentos para este ano ainda. "Hoje é um dia muito
especial pra mim! Me identifiquei muito com a energia
da galera da Som Livre, estou chegando para somar e
tenho certeza que vamos colher juntos muitos momentos especiais nos próximos anos. Meu sonho sempre
foi tocar o coração do Brasil através do meu trabalho
e hoje realizo mais um grande passo dessa trajetória",
declara Gaab. Nascido em um ambiente musical, Gaab
é filho de Rodriguinho, músico que fez sucesso na voz
do grupo “Os Travessos” e atual vocalista do grupo
“Legado” - do qual Gaab também faz parte. O artista
iniciou sua carreira muito cedo, ainda na infância, e
atuou, sobretudo, como compositor. Gaab viu que levava jeito para a coisa ao conquistar a aprovação do
cantor Thiaguinho - algumas de suas composições podem ser vistas no álbum “Hey Mundo” (2015). A partir
daí, Gaab investiu em sua carreira e seu lançamento
mais recente foi o DVD “Positividade” (2019), com 18
faixas e participações especiais de nomes como MC
Livinho, 1 Kilo e Negra Li. Na sua coleção de parcerias
também estão artistas como Marília Mendonça, na
faixa "Intenção", e com Dilsinho, em "Não Volto Atrás".

Casada?!

MC Rebecca agitou os
seus seguidores depois
que publicou foto de duas
alianças. Recentemente,
ela assumiu o namoro com
o estudante Lucas Godinho
e além da foto ela escreveu: “casei”. Há também a
possibilidade de a foto das
alianças ser uma jogada
para promover seu novo
projeto musical.

Mostrando a
barriga

Lucas Lucco mostrou fotos da barriguinha saliente
de sua mulher, Lorena Carvalho. O casal está no doce
espera pelo nascimento de
sua primeira criança. Lembrando que no ano passado,
Lorena sofreu um aborto
espontâneo e precisou de
atendimento na UTI por
causa de uma perfuração
no útero e infecção.

Foto com a irmã

Bruna Marquezine compartilhou com seus seguidores foto no qual ela aparece
ao lado da irmã, Luana. A
atriz aproveitou para homenagear Luana, que completou dezoito anos. Bonito
de se ver.

O aniversário da
ﬁlha

Luciano Huck fez questão de parabenizar a filha
Eva numa rede social. Ela
completou 8 anos e foi muito
paparicada, não somente
pelo papai famoso, mas toda
a família.

1) A atriz Letícia
Isnardi interpretou
a personagem Ivana
em qual dessas produções?
a) “Sangue Bom”
b) “Tapas e Beijos”
c) “Avenida Brasil”
d) “As Brasileiras”
2) A novela é "Corpo Dourado". Como se chamava
a personagem vivida por Cristiana Oliveira?
a) Selena
b) Alice
c) Noêmia
d) Lígia
3) Em qual dessas minisséries Marcos Pasquim
interpretou D. Pedro I?
a) “Os Maias”
b) “O Sorriso do Lagarto”
c) “Riacho Doce”
d) “O Quinto dos Infernos”
4) Quem interpretou Regina na novela "Amor e
Ódio", que foi exibida pelo SBT?
a) Cléo Ventura
b) Suzy Rêgo
c) Viétia Rocha
d) Malu Rocha
5) Qual dessas atrizes interpretou a mãe de
Chiquinha Gonzaga na minissérie de mesmo nome?
a) Laura Cardoso
b) Fernanda Montenegro
c) Solange Couto
d) Neusa Borges
(Respostas: 1-c / 2-a / 3-d / 4-b / 5-c)

Filmes
Filmes – 27/09/2020
(A programação de filmes está sujeita a
alterações sem o prévio aviso)
O Caçador e a Rainha do Gelo
(The Huntsman Winter’s War) 13h15, na
Record, EUA, 2016. Direção de Cedric Nicolas-Troyan. Freya é a irmã boa da toda poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por
um trauma, no entanto, ela desperta para os
poderes mágicos e se isola. Longe da irmã,
ela constrói seu próprio reinado – se torna a
Rainha do Gelo –, onde recruta crianças para
compor seu exército, sob duas ordens: jurar
obediência a ela e que os jovens abdiquem de
qualquer forma de amor. Dois dos pequenos
mais talentosos para o combate, Erik e Sara,
crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi “traída”, no entanto, separa os dois.
Paralelamente, o poderoso espelho mágico é
dado como desaparecido. E será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova rainha.
Uma Noite No Museu 3: O Segredo da Tumba
(Night at the Museum: Secret of the Tomb)
14h15, na Globo, EUA, 2014. Direção de Shawn
Levy. Com Steve Coogan, Ricky Gervais, Dan
Stevens, Ben Stiller, Robin Williams, Owen
Wilson. Larry descobre que a peça que faz os
objetos do museu ganharem vida está em processo de danificação. Com isso, todos correm
o risco de não ganharem mais vida.
Operação Sofia
(Sofia) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2012.
Direção de David E. Ornston. Com Christian
Slater, Donald Suttherland, Elika Portnoy.
Após sofrer uma grande perda em um ataque
terrorista, Vicki Denvene começa a caçar terroristas, chamando a atenção das autoridades
americanas, que querem que ela trabalhe para
o governo.
Guerreira de Sangue
(Lady Bloodfight) 22h50, na Globo, EUA/
China, 2016. Direção de Chris Nahon. Com
Amy Johnston, Jenny Wu, Kathy Wu, Muriel
Hofmann. Ao chegar em Hong Kong, uma americana é espancada e assaltada. Ela é levada
por um mestre de artes marciais que a treina
para uma competição chamada Kumite.
Os Infiltrados
(The Departed) 00h40, na Globo, EUA, 2006.
Direção de Martin Scorsese. Com Matt Damon,
Leonardo Dicaprio, Jack Nicholson, Mark
Wahlberg. Billy é um policial que se infiltra na
máfia. Colin, um criminoso infiltrado na polícia. A máfia e a polícia descobrem um espião
e suas vidas correm perigo.
Dinheiro Sujo
(Cold Comes the Night) 02h20, na Globo,
EUA, 2013. Direção de Tze Chun. Com Alice
Eve, Ursula Parker, Log Marshall-Green, Bryan
Cranston. Quando um saco de dinheiro encontrado em um dos quartos de seu hotel some,
Chloe é tomada como refém por um criminoso.
Simplesmente Feliz
(Happy Go Lucky) 02h20, na Bandeirantes,
Inglaterra, 2008. Com Sally Hawkins, Alexis
Zegerman, Eddie Marsan. Poppy é uma professora primária que demonstra um otimismo infinito. Ela faz aulas de direção com um instrutor
misantropo que é seu oposto. Com o tempo, um
romance começa a brotar entre os dois.

Áries
Evite desavenças na vida familiar. Não
faça nada que possa gerar discussão
e dissabores junto aos entes queridos
da família. Semeie a paz e não a discórdia e será muito mais feliz.

Libra
Fase de muita tranquilidade na vida
familiar e profissional, com baﬆante
disposição para solucionar problemas.
Contudo evite discussões com a
pessoa amada e colegas de trabalho.

Touro
Preserve o seu preﬆígio profissional. Cultive o relacionamento com
autoridades. Não seja inconsiﬆente,
mudando de comportamento de forma
inesperada. Seja objetivo sempre.

Escorpião
Se ainda não tem a tão sonhada casa
própria, lute para conquiﬆá-la. Poupe
tudo o que for possível e tente juntar
pelo menos uma quantia para dar uma
entrada num financiamento.

Gêmeos
Muitas possibilidades de êxito, você
terá neﬆa fase. Baﬆa dar mais atenção para as pessoas da sua família
para ter sucesso em qualquer negociação. Cuide da aparência.

Sagitário
Sua indecisão, neﬆe período, muito
poderá prejudicá-lo. Portanto seja
decidido para que tudo possa sair
bem. Cuide da saúde e não se deixe
influenciar por maus pensamentos.

Câncer
Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira, se
tratados com interesse e inteligência,
obterão os mais excelentes resultados. Seja honeﬆo e coerente.

Capricórnio
Dê mais atenção aos pequenos que
eﬆão à sua volta, sejam eles filhos,
sobrinhos, enteados ou conhecidos.
As crianças têm mais necessidade de
modelos do que de críticas.

Leão
Viver em paz e sem perturbação será
muito importante agora. Para que
tudo isso aconteça, evite participar de
intrigas e rivalidades com quem quer
que seja. Felicidade no amor.

Aquário
Se você agir de forma honeﬆa e
comprometida haverá colaboração por
parte dos superiores e amigos fiéis.
Aplique toda sua capacidade mental
para o bem e fará uma revolução
interior de paz.

Virgem
Capacite-se para desenvolver criatividade. Nada melhor que eﬆudar e
fazer cursos de especialização. Assim
poderá conquiﬆar promoções e uma
melhor posição no trabalho.

Peixes
Evite atritos com pessoas próximas.
Bons resultados na área financeira,
frutos de atividades pessoais voltadas para a organização e eﬆratégia.
Cuidado com acidentes. Seja mais
atencioso.

Cultura
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A Primeira Novela em
Cores da TV Brasileira
Dirceu Borboleta, Zeca
Diabo, licor de jenipapo e
a eterna paixão das irmãs
Cajazeiras por Odorico
Paraguaçu, que por sua
vez só estava interessado
em inaugurar o cemitério.
Estes e outros personagens de “O Bem Amado”
são inesquecíveis. Escrita
por Dias Gomes, foi a primeira novela colorida a
ser exibida pela Globo. No
ar em 1973, Dias Gomes
brindou o público com uma
das maiores constelações
de personagens inesquecíveis, reunidos numa só
novela. Os índices da Globo subiram cerca de 60%.
Sem dúvida, o grande
destaque foi Paulo Gracindo, na pele de Odorico
Paraguaçu, prefeito da
cidade, que sonhava em
inaugurar o cemitério local
como sendo a sua grande
obra, mas atravessa toda
a trama sem conseguir
um morto. Apesar de agir
de modo corrupto, Odorico
Paraguaçu acabou conquistando o público por
causa de seu linguajar e
trejeitos. Ele não mediu
esforços para conseguir
um defunto, chegou até a

atrair a atenção do cangaceiro Zeca Diabo (Lima
Duarte), que acabou estabelecendo-se na cidade e
mostrando que, na verdade, era uma “boa alma”.
Outros tipos merecem
destaque como as irmãs
Cajazeiras, vividas por
Dorinha Duval, Dirce
Migliaccio e Ida Gomes.
Apaixonadas por Odorico,
acabavam sempre cedendo aos intentos sexuais
do prefeito, tudo regado ao
licor de jenipapo.
Claro que na cidade
havia uma oposição aos
desmandos de Odorico,
liderada pela delegada Donana Medrado, interpretada por Zilka Salaberry.
Como não existe novela
sem um grande amor, Jardel Filho e Sandra Bréa
deram o tom romântico
à trama, protagonizando cenas consideradas
“quentes demais” para a
época.
No final da história,
o cemitério acaba sendo
inaugurado com o enterro
do próprio Odorico Paraguaçu, assassinado por
Zeca Diabo.
Quatro anos depois,

VEndAS
Residencias:

R$ 1.500.000,00

R$ 950.000,00

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

Residencias:

R$ 850.000,00

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

Ricardo Pereira será um dos astros da novela “Cara
& Coragem”, que está sendo escrita por Cláudia Souza e
que será produzida no final do ano que vem. Neste novo
trabalho, o ator interpretará um vilão que dividirá suas
maldades com o personagem vivido por Ícaro Silva.

Ensinando o bem

“O Bem-Amado” teve a magistral intepretação de Paulo
Gracindo, na pele do inesquecível prefeito Odorico Paraguaçu
/ Arquivo GB Imagem

a Globo transformou a
novela em seriado, que foi
exibido durante mais cinco
anos. Na nova história do
“Bem Amado”, foi providenciado a ressurreição
de Odorico Paraguaçu, afinal sem este personagem

não haveria seriado.
No elenco estavam ainda, Gracinco Jr., Carlos
Eduardo Dolabella, Milton
Gonçalves, Emiliano Queiroz, entre outros nomes
da televisão brasileira. Da
Redação/ GB Edições

VEndAS

VEndAS

R$ 700.000,00

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00

VEndAS
VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

VEndAS
R$ 380.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 270.000,00

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

Angélica e Luciano Huck é tido como um dos casais
mais sólidos do meio artístico. Quem convive com a família, conta que eles fazem questão de ensinar os filhos
a importância da solidariedade e atenção para com
aqueles que têm dificuldades financeiras. Por exemplo,
às vésperas de comemorar o Dia da Criança, Joaquim,
Benício e Eva fazem a separação entre os brinquedos
para doar para as instituições filantrópicas.

Voltando as novelas
Um dos últimos trabalhos de Malu Mader nos folhetins foi uma participação especial em “Malhação-Vidas
Brasileiras”, mas a atriz está prestes a retornar aos
estúdios Globo. Ela está no elenco de “Feira das Vaidades”, nome provisório da novela que Gilberto Braga
está escrevendo para ser mostrada na faixa das seis da
tarde. Malu Mader deverá dividir as cenas com Cláudia
Abreu que também estará na trama.

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

R$ 3.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

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

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

VEndAS

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

Residencias:

Feliz

Vilão

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

VEndAS
Residencias:

Fábio Assunção se casará no dia primeiro de outubro com a advogada Ana Verena Pinheiro. Será uma
cerimônia no civil, sendo que a festa foi adiada por
conta da pandemia. Na lista de convidados, poucas
pessoas e todas farão o teste para Covid-19. O casal
tem se mantido discreto e o relacionamento longe dos
holofotes.

Juliano Laham não esconde que ficou muito feliz
com o convite para participar do “Dança dos Famosos”,
substituindo Henri Castelli. E mais, o ator assumiu que
tem pouca experiência com a dança, mas está muito
disposto a aprender e a ensaiar para fazer bonito na
atração. E que tenha sucesso, então.

Sobrados:

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

Casamento marcado

VEndAS
VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

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

R$ 180.000,00

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

R$ 175.000,00

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

Terrenos:

R$ 1.300.000,00

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

R$ 975.000,00

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

R$ 140.000,00

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

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

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

R$ 850,00

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

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

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

R$ 2.450,00

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 7.000,00

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

R$ 8.000,00

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

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 5.000,00

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

LT
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com air
bag, branco. R$ 25.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
(44) 99976-0563.

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

200 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

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

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

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

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

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

FIAT

FIAT

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

B4

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

30/09
QUARTA

10:00
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 09H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

PALIO 1.0 2004

TUCSON 2012

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

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

PALIO
ECONOMY 1.0
FIRE 2014/2014

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

Flex, 8 V, 4 pneus novos,
possui vidros elétricos,
sem ar e direção. Ótima
conservação. R$ 19.900,00.
Contato: 99976-0509 Carlos

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

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

FOCUS HATCH
S.E 1.6

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

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

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

DIVERSOS

DIVERSOS

VENDO CAMA
DE FRANGO

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

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

IMPORTADOS

CASAS

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
COROLLA XEI
2.0 11/12

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa à venda localizada
Avenida Olinda, n° 2806,

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

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

AGILE 1.4 LTZ
12/13 BRANCO COMPLETO

R$ 29.900,00

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

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

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

COBALT 1.4 LTZ 13/14
PRATA COMPLETO

R$ 37.900,00

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, localizada
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama-PR. Contendo
165m² de área construída
sendo 3 suítes, Sala
com pé direito duplo,
lavabo, copa, área de

R$ 83.900,00

HYUNDAI HB20 1.0
COMF. 17/18
BRANCO COMPLETO

ONIX 1.4 ACTIV
19/19 PRETO
COMPLETO

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

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

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

serviço, churrasqueira,
moveis planejados, ar
condicionado em todos os
quartos e Garagem Coberta
para 02 carros. Valor R$
800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

Churrasqueira, Piscina e 2
vagas de garagem. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Sobrado à venda, contendo
localização privilegiada na
Rua Mato Grosso, Zona II,
Umuarama/PR. Contendo
281.51m² de área construída,
280.00m² de área total
sendo 1 suíte máster, 2
Quartos, Sala de estar, Sala
de Jantar, Banheiro social,
Cozinha planejada, Copa,
Despensa, Área de Serviço,

Excelente apartamento
localizado na Avenida
Maringá, n° 1103, Edifício
Residencial Orion, Umuarama/
PR. Contendo área total
de 300 m², possuindo 03
suítes sendo uma máster,
hall de entrada, sala de
jantar, sala de estar,
varanda gourmet com
churrasqueira, banheiro

APARTAMENTOS

APARTAMEN

social, cozinha, área de
serviço, copa e 03 vagas
de garagens. O condomínio
possui: 02 piscinas, sauna,
cinema, 01 salão de festa
grande integrado com a
piscina, 01 salão de festa
pequeno, brinquedoteca
e academia. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210

PONTOS
PONTOS
COM
COMERCIAIS

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

Beleza

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
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IDEPILAÇÃO SEM SEGREDOS

Depilação com
linha retira
inclusive os pelos
mais curtos
Classificados

Umuarama Ilustrado

A depilação do corpo
não tem mais segredos
e a maioria das pessoas
gosta de pele lisinha, livre
de pelos. A depilação já
faz parte da rotina de mulheres e homens e a cada
dia ganha mais adeptas e
adeptos.
Além da boa e velha
lâmina, o uso de cera fria,
cera quente e linha de algodão continuam em alta,
concorrendo com o uso de
laser que cada vez é mais
popular e promete resultados mais duradouros.
Falando em efeitos duradouros, o lisinho proporcionado pela depilação
com linha de algodão – a
chamada Depilação Egípcia – pode durar de 20 a
30 dias.
Começando pela história, a técnica é antiga e
surgiu no Oriente Médio
e na Ásia, ainda sendo
muito utilizada naquela
região. Trata-se de passar
um fio de linha enrolado
sobre a pele; a linha se
entrelaça com o pelo e
este é retirado a partir do

folículo. A depilação da
sobrancelha fica perfeita
e é possível excelente delineamento e arqueamento
da mesma, de acordo com
a vontade da cliente.
A depilação egípcia é
perfeita para depilar não
somente as sobrancelhas,
mas também o rosto todo,
buço ou queixo; e ainda
axilas e pernas. No entanto, é mais usada para
o rosto. O resultado final
é perfeito, pele lisa e sem
marcas.
A pergunta que não
quer calar: o método de
depilação com linha é
muito dolorido?
A resposta: qual depilação que não dói? Talvez
somente aquela feita com
lâmina de barbear.
Se o caso é de muita sensibilidade, tem a
possibilidade de usar um
anestésico em creme, mas
geralmente não é preciso.
Retirar os pelos sempre
dói, mas quem gosta de
ficar com a pele lisinha
sabe que este é o preço
não somente da vaidade,

mas principalmente da
higiene e boa aparência.
A vantagem da depilação
egípcia é que dificilmente
causa irritação, a pele
fica um pouco vermelha
durante alguns minutos
depois da aplicação da
linha, mas usando-se um
gel calmante ao final, a
pele volta ao normal em
pouco tempo.
A técnica não é indicada para depilar grandes
áreas de pele, e é quase
impossível de ser aplicada
em si mesmo. É excelente para quem tem pele
sensível e não provoca
manchas. Além disso, enfraquece o crescimento
dos pelos e pode ser feito
com os pelos curtos. No
rosto consegue remover
todas as penugens que
costumam ficar “enormes”
principalmente sob a maquiagem. Juntamente com
os pelos também vão as
células mortas, por isso o
resultado é a pele tão lisa.
O manuseio da linha
requer conhecimento da
técnica. A pessoa que
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Pele lisinha e sem marcas. É isso que promete a depilação egípicia que remove pelos finos
e as penugens do rosto / GB Imagem

ATENÇÃO
É bom dizer que é imprescindível procurar clínicas de estética
que tenham bom nome porque o
método é relativamente simples,
mas requer profissional treinado
para fazê-lo. E, em tempos de pandemia, não se esqueça de observar
os protocolos sanitários, principalmente o uso de máscaras e de
aplicar o método segura
as extremidades de dois
fios de linha amarrados
um ao outro e torcidos e
maneja-los com os dedos
das duas mãos. Este tem
sido o modo mais usado e
que tem atraído cada vez

álcool em gel para desinfetar as
mãos. E também respeite as regras
de isolamento recomendadas pelas
autoridades de Saúde da região em
que você mora. Se a recomendação
ainda é o isolamento, obedeça.
Quando a pandemia passar, você
coloca em dia a depilação. Da
Redação/GB Edições

mais adeptos a procederem a depilação assim.
Uma regra geral vale
para todos os métodos
de depilação, é preciso
hidratar muito bem a pele
que foi depilada e também
usar esfoliante, a fim de

evitar pelos encravados.
Já na pele do rosto é
preciso cuidado extra;
usar sempre hidratante e
outros cremes adequados
ao tipo de pele. Na dúvida,
recorra aos conselhos do
dermatologista.

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

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada
e eletricidade própria, pastagem reformada em março
deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
PAYSAGE ESSENzA

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

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

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

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

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27 e 28 de Setembro de 2020

I MERCADO

Onix RS e Onix Plus Midnight atraem
perfil de público inédito para o carro
do motor turbo e o acerto
dinâmico tão particular do
hatch. A outra novidade é
estreia mundial do Onix
Plus Midnight, que marca o
lançamento do acabamento todo preto da grife global
da Chevrolet para agregar
sofisticação com um toque
de atitude incomuns em
sedãs.
A versão RS traz um
apelo mais arrojado e esportivo, enquanto o Midnight mescla ousadia e
elegância. Em relação à
configuração, essas duas
novidades da linha Onix
reúnem os equipamentos
considerados essenciais
pelos seus respectivos
clientes, como a eficiência
do motor turbo, o conforto
da transmissão automática,
a segurança dos seis airbags e a conectividade do
sistema MyLink, agora com
tela maior, de 8 polegadas.
A versão RS do hatch
a série Midnight do sedã
começam a chegar às concessionárias Chevrolet a
partir de outubro também
para ampliar a diversidade
de versões do Onix, modelo
que se transformou no
compacto mais vendido da
Chevrolet no mundo.

O sucesso do Chevrolet
Onix está atrelado a vários
fatores, desde os mais
racionais, relacionados ao
custo-benefício do produto
em si, às inovações tecnológicas, às soluções de conforto e ao baixo consumo
de combustível, por exemplo. Mas é o fato de estar
em constante evolução e
sempre ditando tendências
no mercado que o transformou em uma espécie de
carro-símbolo desta atual
geração de consumidores
– contemporâneo, inteligente e conectado.
A chegada da segunda
geração do Onix, no ano
passado, reforçou este posicionamento e inaugurou
no segmento um patamar
ainda mais elevado em
relação a segurança, performance, nível de equipamentos e design. Aliás, o
novo visual do produto é o
quesito que mais encanta
os clientes, e num grau
similar apenas ao de carros de categoria superior,
apontam pesquisas da
marca.
O Onix vai surpreender
novamente em estilo, só
que desta vez com dois modelos especiais. O primeiro
deles é o Onix RS, que
une um design esportivo
inédito com a eficiência

Dentro da linha de séries especiais, a versão RS é uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, pelo fato de agregar
acabamentos exclusivos

night é a mais popular da
Chevrolet no mercado e já
fez sucesso com a picape
S10 e os SUVs Tracker e
Equinox. Também é a série
mais eclética, pois sempre
consegue imprimir uma
personalidade específica
a cada um dos respectivos
produtos que customiza.
O conceito “todo preto”

MIDNIGHT
A série especial Mid-

para carroceria e acabamentos, que caracteriza a
série Midnight, chega desta
vez ao Onix Plus Premier
para agregar sofisticação
com um toque extra de ousadia incomuns em sedãs.
Como maior mercado do
modelo no mundo, o Brasil
foi escolhido para a estreia
do Onix Plus Midnight.

LOCAÇÕES
SALAS COMERCIAIS
COMPRE OU ALUGUE!

de carrocerias (hatch e sedã), três pacotes
mecânicos (1.0 MT6, 1.0 Turbo MT6 e 1.0 Turbo
AT6) e, a partir de agora, em mais dois níveis de
acabamentos (MT, LT, LTZ, RS, Midnight e Premier).
Com isso passamos a ter um Onix para cada perfil
de consumidor, numa abrangência e grau realmente
inéditos para o produto.

VENDAS
RESIDÊNCIAS

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

BRASIL
No Brasil, o Onix é ofertado em duas opções

R$ 720.000,00

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

TERRENOS
EXCELENTE
OPORTUNIDADE

ALTO PADRÃO DE
QUALIDADE

NOVÍSSIMA!

AVENIDA ROTARY, 2468 - EM FRENTE AABB

JARDIM BELO HORIZONTE ATRÁS DA HAVAN
- TERRENO RESIDENCIAL COM 133,00m²
VALOR: R$ 38.000,00

Casa Alvenaria - 203,82m²

TERRENO RESIDENCIAL COM 126,00m²

Lote 29,30-A. Topografia impecável. Pronto para

Quadra 10, Lote 4-B. Excelente Topografia.

construção. Dimensões 6,66X20,00

Dimensões: 6,00X21,00

JARDIM AEROPORTO - TERRENOS
RESIDENCIAIS COM 136,43m²

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

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

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

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

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

VALOR: R$ 33.900,00

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

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

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

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

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

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

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

AV. ROTARY, 3681
A 300M DA AV. LONDRINA
VALOR: R$ 590.000,00
Casa em Alvenaria - 146m²
Região com excelente valorização. Ambientes confortáveis. Contendo: 01 suíte, 02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, banheiro social, área de serviço com banheiro, excelente espaço gourmet. Totalmente reformada.
Portão Eletrônico e Blindex! Terreno com 233m².

AV. DUQUE DE CAXIAS - PRÓXIMO CIDADE
CANÇÃO E PREFEITURA
VALOR: R$ 1.700.000,00
Casa em Alvenaria - 286,92m²
Residência localizada na Av. Duque de Caxias, 4775.
Contendo 01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-suíte, sala,
escritório e demais dependências. Imóvel totalmente
reestilizado (estado de novo). Conheça este moderno
projeto arquitetônico. Terreno com 547,50m²

TERRENO RESIDENCIAL COM 308,32m²

JARDIM ALPHAVILLE - AO LADO
DO CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS

PARQUE TRIANON - EM FRENTE AO SHOPPING
PALLADIUM!

VALOR: R$ 210.000,00
Casa Alvenaria - 70m²
Residência Unifamiliar, localizada na Rua Vereador
Arecidio Cassiano, 2064. Contendo: 03 quartos, sala,
cozinha, BWC social e garagem. Terreno com 183,75m²

APARTAMENTOS

VALOR: R$ 244.000,00
Situado na quadra 02, lote 07. Localização
extraordinária, com vias de acesso totalmente
facilitadas. Dimensões: 11,4193x27,00

TERRENO COMERCIAL COM 1.962,01m²
VALOR: R$ 1.500.000,00
Fácil Referência. Localizado no trevo de saída para
Maria Helena. Quadra 1, lotes 5, 6 e 7. Valorização

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

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

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

PARQUE METROPOLITANO - PRÓXIMO AO
SHOPPING PALLADIUM
TERRENO RESIDENCIAL COM 240m²
VALOR: R$ 79.200,00
Localizado no Metropolitano 1, quadra 29-A, lote 9.
Dimensões: 10,00x24,00
TERRENO RESIDENCIAL COM 250m²
VALOR: R$ 87.000,00
Localizado no Metropolitano 2, quadra 7, lote 44.
Dimensões: 10,00x25,00
TERRENO COMERCIAL COM 600m²
VALOR: R$ 299.000,00
Localizado no Metropolitano 1, quadra 1, lote 11.
Dimensões: 20,00x30,00

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

garantida.

DISTRITO DE SERRA DOS DOURADOS

TERRENO COMERCIAL COM 609,70m²

TERRENOS RESIDENCIAIS - 234m² CADA
Localizados na quadra 08. Ótima topografia.
Dimensões: 6,00x39,00

1º ANDAR - EDIFÍCIO PRIMAVERA
Apartamento 12, com 54,11m²

VALOR: R$ 42.000,00

Localizado no Jardim Belo Horizonte, Quadra 10,

VALOR: R$ 33.900,00
Localizada no Centro Médico e Empresarial Higienópolis, defronte
a UOPECCAN, 2º andar, com 226m² de área privativa, com 03 vagas de
garagem. Ideal para médicos especialistas, clínicas, laboratórios, dentistas,
planos de saúde e áreas afins. Disponível para venda ou para locação.
CONSULTE PELO WHATSAPP (44)99172-6911

JARDIM BELO MONTE - PRÓXIMO
SORVETES GURI (INDÚSTRIA)

VALOR: R$ 487.760,00
Fácil referência. Localizado no trevo de saída
para Maria Helena. Quadra 2, lote 1. Valorização
garantida. Dimensões: 16,00 x41,89

EXCELENTES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A PARTIR DE R$ 22.500,00 A VISTA OU
ENTRADA DE 10% E O RESTANTE EM ATÉ 70X

