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Ilustrado e rádio Ilustrada FM lideram a mais nova pesquisa em Umuarama
As empresas de comunicação de Umuarama, o Ilustrado e a Ilustrada FM, dirigidas pelo jornalista Ilídio Coelho
Sobrinho, mantiveram a liderança absoluta na pesquisa
Braslopes, a mais recente realizada na cidade, entre os
dias 16 e 21 de agosto de 2021.
No item jornal mais lido, o Ilustrado lidera com 96% de
preferência e o melhor diretor de jornal é também o diretor
do Ilustrado, Ilídio Coelho Sobrinho.
No item Rádio mais Ouvida, a Ilustrada FM ficou em
primeiro lugar com 31% de preferência. O melhor programa
jornalístico de rádio é o Programa do Belini com 64%. O
melhor programa de rádio de domingo é o Domingão do
Zé Leo com 64%. A locutora FM mais ouvida é a Karina
Esteves com 34%, seguida pela Tati com 28%, ambas da
Ilustrada FM. Os melhores locutores sertanejos da cidade
são Zé Leo com 28% e Anézio Ziloti com 26%, os dois
também da Ilustrada FM.

Foi realizada em UMUARAMA – PR. Pesquisa de Opinião Pública
nos dias 16 A 21 / 08/ 2021 para conhecermos as Empresas e Personalidades
que se destacam em seus respectivos ramos de Atividade.
Se Vossa Senhoria deseja participar e divulgar este resultado, a Braslopes
Pesquisas oferece um excelente Pacote Publicitário. Consulte nosso representante.
Representante: SERGIO JUNGES (44) 98802-8955 TIM E WATS

Diretor da Braslopes, Sérgio Junges, entrega os resultados da pesquisa ao jornalista Ilídio Coelho Sobrinho
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Pedestre morre ao ser atropelada
na faixa, no centro de Umuarama
Foi realizada em UMUARAMA – PR. Pesquisa de Opinião Pública

nos dias 16 A 21 / 08/ 2021 para conhecermos as Empresas e Personalidades
que se destacam em seus respectivos ramos de Atividade.

Se Vossa Senhoria deseja participar e divulgar este resultado, a Braslopes

Pesquisas oferece um excelente Pacote Publicitário. Consulte nosso representante.
Representante: SERGIO JUNGES (44) 98802-8955 TIM E WATS
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O trânsito de Umuarama
voltou a registrar acidente
grave na noite de sexta-feira. Verônica Gaiari saiu de
casa para ir jantar na casa
de familiares e ao atravessar
a avenida Getúlio Vargas foi
atingida pelo veículo Astra,
segundo boletim da Polícia
Militar, na faixa de pedestres. O carro ainda capotou
mais de uma vez e foi parar
no muro de uma casa próxima. O motorista não estava
bêbado e disse que freou
quando o sinal ficou amarelo, mas o carro derrapou
até atingir a pedestre. Ela
morreu a caminho do hospital. Página A3

ORIENTAÇÃO

A importância
da assessoria
jurídica para
empresários
O advogado Vinicius Bertoco
fala em entrevista ao Ilustrado
sobre a importância da assessoria jurídica preventiva que
atua de forma pedagógica para
os empresários. Página A3
EDUCAÇÃO

Umuaramenses
estão na final
da Olimpíada de
Astronomia
Página A6

O carro ainda capotou, saiu da avenida e foi parar no muto de uma casa próxima ao acidente

EM SETEMBRO

Prefeitura de
Umuarama vai
recadastrar
servidores

NOS EUA

CICLISMO

Umuaramense Veja alguns
é primeira em benefícios de
campeonato de pedalar para
Fisiculturismo
a saúde
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VEREADOR DE IPORÃ QUER AJUDAR O TRE-PR EM PRÊMIO NACIONAL- O vereador mais
jovem do Brasil, Leo Flores é de Iporã, e se despontou para a política no projeto Parlamento Jovem
do TRE-PR e agora o projeto concorre ao Prêmio Innovare com a participação dele. Página A5
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MUNDO SUSTENTÁVEL

Uma política para
os resíduos sólidos
Márcio Nunes
Você sabia que, em pleno
2021, apenas 4% dos resíduos
sólidos urbanos coletados no
Brasil passam por processos de reciclagem? O dado
da Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais é

alarmante.
O país tem uma legislação específica sobre o
assunto desde 2010: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina as obrigatoriedades das
empresas sobre o fluxo reverso de produtos e embalagens comercializados. Por uma série de entraves,
porém, essas regras não foram adotadas plenamente.
Para reforçar essa necessidade em nosso estado,
o governador Ratinho Junior sancionou em junho
a Lei Estadual nº 20.607/2021, que trouxe novos
instrumentos para o desenvolvimento da logística
reversa no Paraná. A partir de agora, as empresas
devem comprovar, na esfera estadual, a existência
de planos para recolhimento e destinação dos resíduos sólidos pós-consumo – e essa comprovação
será obrigatória para a obtenção e a renovação de
licenças ambientais.
A nova lei estadual valida o Plano Estadual de
Resíduos Sólidos (PERS) iniciado em 2017, e suas
regulamentações listam os produtos e embalagens
objetos da logística reversa que deverão ser obrigatoriamente implementados no Paraná. Desta
forma, as empresas que comercializam produtos em
embalagens de papel, papelão, longa vida, plásticos,
metais e vidro deverão comprovar o atendimento às
metas estabelecidas.
Duas resoluções conjuntas da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e do
Instituto Água e Terra vão nortear os próximos passos
das empresas. A Resolução Conjunta SEDEST/IAT
nº 20 determina que indústrias, importadores, distribuidores e comerciantes prestem informações sobre
os planos de logística reversa pela plataforma digital
Contabilizando Resíduos. Já a Resolução nº 22 define
as diretrizes para implementação e operacionalização da responsabilidade pós-consumo e estabelece o
procedimento para incorporação da logística reversa
no âmbito do licenciamento ambiental.
Essas resoluções trazem ganhos de curto, médio e longo prazo para o setor produtivo e para
a comunidade paranaense. O Plano Estadual de
Resíduos Sólidos reforça a priorização das etapas
de não geração, redução, reutilização, coleta seletiva
e reciclagem, além da necessidade de recuperação
da fração orgânica sempre que possível. Também
estimula todas as formas de tratamento de resíduos
e reforça o papel das associações de catadores e a
necessidade de apoio do poder público.
As associações de catadores, inclusive, são peçachave neste processo. O Instituto Paranaense de
Reciclagem (InPAR) tem como meta recuperar 22%
das embalagens que são colocadas no mercado por
suas associadas.
Muitas indústrias paranaenses ainda estão à margem da obrigação e essas novas resoluções incentivarão uma mudança de atitude. Nesse processo, cabe
um agradecimento à Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (Fiep), pelo trabalho de conscientização que tem feito junto aos associados, auxiliando
os setores que devem atender ao estipulado na lei.
Para que a logística reversa realmente seja uma
realidade em nosso estado, é preciso que todos os
elos da cadeia participem – fabricante, importador,
distribuidor, comerciante e, não menos importante,
o consumidor.
Vamos, juntos, fazer do Paraná um estado mais
limpo e sustentável!
Márcio Nunes é secretário do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo do Paraná
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Bolsonaro reafirma presença em atos do
7 de Setembro e diz que não deseja ruptura
Brasília (AE) - O presidente Jair Bolsonaro disse
neste sábado, 28, esperar que não haja tentativas de
conter os movimentos de seus apoiadores previstos
para o Dia da Independência, 7 de setembro. Ao
discursar em um culto religioso em Goiânia (GO),
Bolsonaro disse que “não deseja e nem provoca rupturas, mas que tudo tem um limite” e indicou apoio
à presença de líderes evangélicos nas manifestações.
O chefe do Executivo ainda repetiu que estará nos
atos em Brasília pela manhã e na Avenida Paulista,
em São Paulo, à tarde.
“Temos um presidente que não deseja e nem
provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossas
vidas. Não podemos continuar convivendo com isso.
Sei que a grande maioria dos líderes evangélicos
vai participar desse movimento de 7 de setembro
e assim tem que fazê-lo. Está garantido em nossa
Constituição. Espero que não queiram tomar medidas para conter esse movimento. A liberdade de se
manifestar, vedado o anonimato, está garantida na
nossa Constituição, não depende de regulamentação”, disse ele durante culto alusivo ao 1º Encontro
Fraternal de Líderes Evangélicos, na capital goiana
sábado de manhã.
Bolsonaro disse ser “impressionante” como
alguns querem evitar o movimento espontâneo da
população. Ele afirmou que, durante esses atos,
sempre imperou a ordem e o respeito. “o Brasil
precisa de paz, precisa de tranquilidade para poder
prosseguir. É impressionante como alguns querem
evitar esse movimento espontâneo do povo, desse
povo que, movimentos outros, quando participou,
sempre imperou a ordem, a disciplina, o respeito
ao patrimônio, o respeito aos policiais presentes”. O
presidente citou movimentos que ocorreram durante
as eleições de 2020.
Ao longo do discurso, Bolsonaro fez críticas à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de suspen-

der repasses a canais bolsonaristas, voltou a criticar
governadores por medidas restritivas impostas por
causa da pandemia de covid-19 e a defender o uso
da hidroxicloroquina no tratamento para a doença.
Ele novamente falou que o País ainda atravessa a
crise sanitária, mas ficar em casa não adianta nada.
E afirmou que o governo federal fez “tudo para
combater a pandemia” desde o primeiro momento.
“Atravessamos 2020, um ano bastante complicado,
onde a pandemia se abateu sobre todo o mundo. O
mais fácil seria eu aderir ao politicamente correto,
rasgar todos os incisos do artigo 5º da Constituição,
onde se fala dos direitos, das garantias e das liberdades individuais. Todos nós nos preocupamos com
o vírus, mas a fome e a miséria também matam”,
afirmou. Ele disse que “muitos tripudiaram” em
cima do dispositivo constitucional e criticou medidas
como a proibição de participação de cultos e missas
impostas por alguns governadores. “Conhecemos ao
longo da pandemia protótipos de ditadores no Brasil.”
“Todos nós enfrentamos problemas e devemos
nos preparar para vencê-los. Nada mais importante
que a fé neste momento, buscamos alternativas,
não podemos ficar do lado da grande maioria.
Para mim, seria muito mais fácil estar do outro
lado. Preferi não o lado mais difícil, mas o lado da
verdade”, afirmou.
Bolsonaro voltou a afirmar que só Deus o tira
do posto atual e ironizou que alguns dizem que ele
pretende dar um golpe. “Eu já sou presidente. Vou
dar um golpe em mim mesmo?”. “Não pensem que
muitos querem me tirar daqui em nome da volta
da normalidade e da democracia. Querem me tirar
daqui pelo poder. A abstinência do dinheiro fácil os
torna belicosos. Os fazem reunir, os fazem conspirar.
Digo uma coisa a eles: Deus me colocou aqui e somente Deus me tira daqui”, disse, sendo aplaudido
pelos evangélica.

DITADURA DO PODER JUDICIÁRIO, PEDIDO DE IMPEACHMENT DE MINISTRO DO STF E SUBMISSÃO
DO SENADO FEDERAL AO JUDICIÁRIO É VERGONHA HISTÓRICA PARA A NAÇÃO BRASILEIRA
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Ruy Barbosa de Oliveira (1849 – 1923), o
Águia de Haia, opositor ferrenho do comunismo,
e, considerado um polímata brasileiro (grande
conhecedor de diversos assuntos), foi jurista,
advogado, político, diplomata, escritor, filólogo,
jornalista, tradutor e orador. Um dos intelectuais
mais brilhantes do seu tempo. É dele a frase: “A
pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário.
Contra ela, não há a quem recorrer”.
Com a protocolização do pedido de impeachment, no Senado Federal, feito pelo chefe
do Poder Executivo contra um dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade, surgiu no senário politico nacional
uma cena antes impensável, qual seja, hoje o
STF é refém político do Senado, e, o Senado
é refém da justiça nas mãos e no colo do STF
(aproximadamente 23 Senadores tem processo
em curso no STF). Essa manobra estratégica do
Presidente da República imputou a desmoralização pública ao Poder Judiciário e, também, ao
Senado Federal, pois, feito Pilatos, o Presidente
do Senado lavou as mãos e mandou arquivar o
pedido de impeachment, virando as costas para
o povo brasileiro e abraçando de peito aberto os
Ministros do Supremo. Data venia, a Casa Legislativa e o STF protagonizam vergonha histórica
para a Nação Brasileira.
Para quem não sabe, o país vive hoje uma
situação clara de divisão institucional. De um
lado, o Poder Executivo, as Forças Armadas e a
Câmara dos Deputados. Do outro lado, o STF e
o Senado. Essa divisão surgiu, entre outros motivos, a partir da abertura pelo STF do inquérito
nº 4781 sem a participação do Ministério Público,
destoando do sistema acusatório penal fundado
pela Constituição Federal de 1988, com objetivo,
pasmem, de investigar crimes contra os próprios
Ministros. Nesse inquérito (espantosa teratologia
jurídica), os Ministros são vítimas, investigam e
julgam. Prendem e soltam os presos ao bel prazer.
Detalhe: em muitos casos sem que haja vista
dos autos aos advogados dos réus. Verdadeiro
tribunal de exceção (ditadura do Poder Judiciário). Estes mesmos Ministros erraram quando,
recentemente, incluíram como investigado no

“pseudo inquérito” o Presidente da República.
Ultrapassaram todos os limites do ativismo político. Desde a posse do Presidente Bolsonaro foram
mais de 120 intervenções do Poder Judiciário no
Poder Executivo, demonstrando clara invasão de
competência e descumprimento da Constituição
Federal. Logo, a consequência política desses
erros para o STF e Senado é muito grave. É
gravíssima. Creio que como está não vai ficar!
A fim de evitar mais desgastes, o Presidente
Jair Bolsonaro, através da Advocacia Geral da
União, requereu a suspensão do dispositivo do
regimento interno do STF que permite a abertura
de inquéritos pelo próprio Supremo. Seu pedido
foi negado pelo Ministro Fachin. A corda esticou
e está no seu limite máximo. Prestes a romper.
É certo que não há como atingir os Ministros do
STF sem passar pelo Senado. Porém, o arquivamento do pedido de Impeachment do Ministro
Alexandre de Moraes cumpre esse requisito legal
e tem desdobramentos que ninguém gostaria ver
acontecer, ou seja, o chefe do Poder Executivo
pode acionar as Forças Armadas e intervir militarmente no Senado e no STF, tudo amparado
pela Constituição. O caminho foi estrategicamente traçado pelo Governo Federal. Porém, esta
decisão está nas mãos do povo brasileiro. Basta ir
às ruas e autorizar o Presidente a agir. Será que
o povo vai mesmo às ruas no dia 7 de setembro?
Em nome da liberdade, devem ir!
Ruy Barbosa nos brinda com o seguinte ensinamento: “O Exército pode passar cem anos
sem ser usado, mas não pode passar um minuto
sem estar preparado”. Sendo assim, escolha o seu
lado, pois, pelo visto, o elo de união entre os três
poderes está por um fio. Tudo vai depender do
apoio do povo ao Presidente da República para
que este, usando das Forças Armadas, feche o
Senado e o STF. “Alea jacta est” (a sorte está
lançada!).
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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ICONHECIMENTO E SEGURANÇA

Assessoria jurídica preventiva atua de
forma pedagógica frente aos empresários
Umuarama - Ao longo
das décadas a figura do
contador sempre caminhou junto aos empresários e hoje o advogado
começa a fazer parte desse
tripé focado no desenvolvimento econômico. A advocacia entra em cena com
a função de enquadrar as
empresas às legislações,
como também, na mediação de conflitos. Neste
sentindo, nasce a assessoria jurídica preventiva,
serviço que leva conhecimento e organização para
empresas e indústrias, e
vem promovendo segurança aos negócios.
A assessoria jurídica
preventiva fornece conhecimento para que o
empresário tome decisões
em conformidade com
o direito, desta forma,
auxiliando na elaboração
de contratos de trabalho e negócios, revisão
dos existentes, analise do
quadro de funcionários,
verificação de adequação
de cargos, salários, horas
extras e principalmente

NOVO NORMAL
Em tempos de falácias e insegurança
intelectual, a assessoria jurídica surge para
proporcionar conhecimento e segurança aos
empresários. “Serve para identificar erros,
mitigar possíveis ações judiciais, prevenir riscos
financeiros e fornecer orientações constantes
ao empresário”, finalizou o Vinicius Bertoco.
contratação futura.
Conforme o advogado
Vinicius Bertoco, a atuação jurídica preventiva
em ação conjunta com o
contador reduz os riscos
de situação de cunho trabalhista e demais setores
das empresas envolvendo
legislações e que poderiam
gerar despesas inesperadas. “Tem empresa que as
ações trabalhistas chegam
a representar 30% do custo
mensal do funcionário. A
assessoria jurídica preventiva fornece o conhecimento necessário para que o
empresário tome decisões.
Isso passa pelo esclarecimento sobre quais seriam

as condutas reprovadas
pela legislação e quais são
os riscos jurídicos das escolhas”, explicou.
Ainda segundo Bertoco, o serviço antecipa
os problemas, verifica o
que está errado perante
as legislações e corrigi,
assim o empresário tem
uma minimização dos problemas e custos futuros.
“Um dos pontos positivos
é a redução de erros perante a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT),
que também se aplica no
âmbito coletivo, quando
o Ministério Público do
Trabalho entra em fiscalização”, argumentou.

Conforme o advogado Vinicius Bertoco, a atuação jurídica preventiva em ação conjunta com
o contador reduz os riscos aos negócios

TERCEIRIZAÇÃO
Um dos problemas que
o advogado vem observado
ultimamente nas empresas
é a questão da terceirização. “Não se pode terceirizar tudo, esse é um
pensamento errado. Exis-

Umuaramense morre ao ser atropelada
na faixa de pedestre no centro da cidade
Umuarama - Verônica Gaiari, de 69 anos,
morreu após ser atropelada no cruzamento da
avenida Getúlio Vargas
com a Rolândia, no
C e n t ro d e U m u a r a ma. O acidente ocorreu
perto das 19h de sexta-feira (27), após um
chevrolet Astra realizar
frenagem ao observar o
semáforo no amarelo. O
carro derrapou, bateu
na pedestre que estava
atravessando a pista
na faixa e em seguida
capotou, vindo parar
no portão de uma residência.
Segundo à Polícia Militar, o motorista de 20
anos relatou que seguia
pela Getúlio Vargas, e
quando freou para diminuir a velocidade por
causa do sinal amarelo o
carro derrapou, devido
a pista molhada, atingiu
a idosa que passava na
faixa de pedestre e capotou. A PM submeteu
o condutor do caro ao
teste do etilômetro, porém nada foi constatado
e o veículo não apresentava irregularidades
administrativa.
A vítima com ferimentos foi socorrida
por uma equipe do
SAMU e encaminhado
ao pronto do socorro do

tem algumas atividades
que não podem e outras
podem, por exemplo: Uma
fábrica de móveis contratar um artesão fabricante,
mas esse profissional vai
trabalhar dentro da empresa, com uniforme e

cumprir horário, isso não
é terceirização. O que
ocorrerá? Esse trabalhador
vai entrar com ação e a
empresa terá no mínimo
que recolher todo o período de contribuição e com
multa”, explicou Bertoco.

Sem óbitos, sábado tem mais 15 casos
positivos de covid em Umuarama
A Secretaria Municipal
de Saúde comunicou neste
sábado, 28, mais 15 casos
de covid-19 em Umuarama, o que eleva para
15.915 o número de diagnósticos positivos para o coronavírus, desde o início da
pandemia. A grande maioria conseguiu se recuperar
(13.965 pessoas), porém
302 umuaramenses morreram e 1.638 permanecem
se recuperando em isolamento domiciliar. Há ainda
538 pessoas com suspeita
de infecção, aguardando
exames ou alta médica.
Do total de 39.009 notificações de síndromes gripais,

acumuladas desde março
do ano passado, 22.556
suspeitas foram descartadas para o vírus. Os novos
casos são sete homens,
quatro mulheres e quatro
crianças. Nos hospitais da
cidade com ala covid, 17
pessoas ocupam vagas nas
37 UTIs contratadas pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS) e também 17 estão
internadas nas enfermarias
– ocupação de pouco mais
de 26%. Desse total, 16
são umuaramenses (seis
em UTI e 10 em leitos de
enfermaria) e os demais
são pacientes de cidades
da macrorregião Noroeste.

O carro derrapou bateu na pedestre, a qual estava atravessando a
pista na faixa, e em seguida capotou

Hospital Nossa Senhora
Aparecida, porém não
resistiu aos ferimento
e faleceu. Verônica é
irmã do pecuarista e
presidente da Sociedade Rural de Umuarama (SRU), Milton
Gaiari. Transtornado

com o ocorrido, Milton
preferiu se manter em
silêncio em respeito ao
luto da família.
Segundo informação
de familiares, Verônica
seguia para a casa de
outro irmão, que havia
organizado um jantar. A

umuaramense estava a
menos de 50 metros da
residência onde encontraria os familiares.
O motorista foi encaminhado a Delegacia de
Polícia de Umuarama
para as providências
cabíveis.

Empresas podem pleitear recuperação de créditos tributários via Aciu
Umuarama - A Associação Comercial,
Industrial e Agrícola
(Aciu) e a Melo Advogados Associados, escritório com décadas de
atuação e com expertise
em direito tributário,
celebraram nesta semana convênio para impetração de mandados de
segurança coletivos destinados à recuperação

de eventuais créditos,
como os referentes à
exclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS
e da Cofins.
O Plenário do STF
definiu, em maio, a supressão do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
da base de cálculo do
PIS/Cofins, tendo como
marco referencial março

de 2017. O ICMS não
incluso é o destacado
na nota fiscal. Segundo
o advogado Virgilio Cesar Melo, mandados já
impetrados pleiteiam a
recuperação de montantes com retroação mais
abrangente (a partir de
2002).
“Analisamos uma série de aspectos e não
poderíamos deixar de

disponibilizar aos associados a possibilidade de
recuperar valores que
podem ser empregados em investimentos,
ampliação dos negócios
ou novas contratações,
por exemplo”, destaca
o presidente da Aciu,
Orlando Luiz Santos.
A Melo conta com
dezenas de experts em
d i re i t o t r i b u t á r i o e ,

além do Paraná, atua
em estados como Santa
Catarina e São Paulo.
“Os empresários que
aderirem, após meticulosa avaliação, terão
uma consultoria personalizada e detalhada,
inclusive com visitas
regulares da advogada
designada para a região,
Wa l k y r i a C a n h e t t i ” ,
complementa Santos.

Na avaliação de Virgilio, sócio-presidente da
Melo Advogados, a Aciu
demonstra estar em sintonia com as tendências,
fazendo jus à representatividade histórica. A
recuperação de créditos
tributários retroativos
é um direito acessível.
Os interessados podem
obter mais detalhes ligando para 3621-6700.
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Ação solidária distribuiu cerca de
800 mudas de árvores nativas e frutíferas
Umuarama - A equipe
do escritório regional do
Instituto Água e Terra
(IAT) e a Diretoria de
Meio Ambiente da Prefeitura de Umuarama
distribuíram cerca de
1.400 mudas na tarde
desta sexta-feira, 27, na
frente do Paço Municipal. A ação, realizada
em comemoração ao Dia
Nacional do Voluntariado,
foi promovida pela Superintendência Geral de
Ação Solidária do Governo do Paraná e o IAT, em
parceria com as prefeituras, dentro da Campanha
Floresce Paraná.
O chefe do IAT em
U m u a r a m a , Fe l i p e
Furquim, disse que o
objetivo é promover a
educação ambiental e
despertar o interesse do
cidadão para ser um voluntário plantando uma
árvore nativa. Em Curitiba, a primeira-dama
Luciana Saito Massa,
que preside o Conselho
de Ação Solidária, e o
secretário de Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, Márcio
Nunes, também participam da distribuição de
mudas.
Parceiro da ação, o
município aproveitou
a entrega das mudas
para divulgar programas ambientais realizados pelo município,

ambiente é um dever de
todos e, apesar das muitas iniciativas do poder
público, é necessário
que a população abrace
esta causa e nos ajude a
cuidar das árvores, do
ar e da água, evitando a
poluição e o descarte de
lixo de forma irregular”,
afirmou o prefeito Celso
Pozzobom.
Ele lembrou ainda a
recuperação de erosão
no Bosque dos Xetá,
a revitalização completa dos dois bosques

urbanos que agora estão estruturados para
passeios e caminhadas
com segurança e a criação de área de lazer
em torno da reserva
do Parque Primeiro de
Maio, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, do secretário
Márcio Nunes. Disse
ainda que a Prefeitura
trabalha em um projeto
para resolver de vez o
assoreamento do Lago
Aratimbó.

PRAÇA DAS GURUCAIAS

Centenas de mudas de árvores foram diﬆribuídas para a comunidade

como o recolhimento de
óleo de cozinha usado,
a coleta de materiais
recicláveis e o Projeto
Mais Sombra, que também fornece mudas e
orienta a população sobre os efeitos positivos

da arborização urbana,
onde e como plantar,
bem como os cuidados
para o desenvolvimento
das plantas.
Foram distribuídas
mudas de peroba, gurucaia, ipê, canafístula,

jabuticaba, marmeleiro
e pitanga, entre outras.
“Temos várias ações
ambientais em andamento, porém o mais
importante é conseguir
a adesão da comunidade. Cuidar do meio

Na parte da manhã, a Praça das Gurucaias
– localizada na frente do Bosque Uirapuru –
recebeu o plantio de mudas da árvore nativa
que dá nome ao logradouro, em mais uma
etapa da revitalização realizada pela Prefeitura.
A praça – que já conta com uma academia da
terceira idade – ganhou novas calçadas, grama
adequada para áreas sombreadas e canteiros
que em breve estarão floridos. Bancos e mesinhas também devem ser instalados. “As mudas
de árvores ajudarão a proporcionar ainda
mais sombra no futuro e a manter o ambiente
agradável. A Campanha Floresce Paraná nos
permite distribuir ainda mais mudas para acelerar o reflorestamento e melhorar a qualidade
de vida da população”, agradeceu a diretora de
Meio Ambiente da Prefeitura, Rafaela Moreira.
O chefe do IAT agradeceu o apoio do município
para o sucesso da ação e disse que agora o
importante é cuidar bem das mudas para que
elas se desenvolvam. “Não basta plantar, tem
que cuidar para que as plantas cresçam e floresçam”, completou.
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Vereador de Iporã, o mais jovem do Brasil,é
o destaque do TRE-PR no prêmio Innovare
Iporã - Um dos projetos
mais bem sucedidos para
aproximar os adolescentes
e jovens da política e da
administração pública é
o Parlamento Jovem. E a
cidade de Iporã foi uma
das pioneiras neste projeto
difundido pelo Tribunal
Regional Eleitoral (TRE)
do Paraná. Já em 2017 o
Colégio Estadual da cidade abriu as portas para
a iniciativa que envolveu
alunos e professores. Um
dos líderes na época foi o
estudante Leonardo Flores dos Santos, que já
acompanhava a política na
família desde pequeno e
mergulhou no projeto que
aumentou a projeção dele
e, no ano passado foi eleito
vereador da cidade, o mais
jovem vereador do Brasil.
A trajetória do vereador
Leo se confunde com o
Parlamento Jovem. Quando foi implantado no Colégio Estadual, ele fez intensa campanha entre os
estudantes e acabou eleito
como o segundo mais votado. Além dele, a escola
elegeu outro vereador e
duas vereadoras. Esse
pessoal teve mandato de
um ano. Hoje o projeto já
não funciona em Iporã,
mas tem várias outras
cidades pelo Paraná, onde

o Parlamento Jovem continua dando muitos resultados positivos.
O TRE informa que a finalidade é aproximar o jovem do processo eleitoral
e livrá-lo das fake news e
desinformações. Também
estimula o conhecimento
sobre o funcionamento do
Poder Legislativo e ajuda
a pensar em soluções para
os problemas das cidades.
Na escola onde funciona o Parlamento Jovem, o procedimento é
exatamente igual ao de
uma eleição normal. São
seguidas todas as etapas
do processo. Inicia com
a filiação partidária dos
alunos, depois vem a convenção onde cada partido
escolhe um candidato,
depois o registro das candidaturas, em seguida a
campanha eleitoral com
as propostas dos candidatos, depois tem o dia
da eleição, em seguida é
anunciado o resultado.
Passados alguns dias tem
a diplomação dos eleitos e
por fim a posse.
Com mandato de um
ano, os eleitos precisam
contar com a parceria
da Câmara Municipal da
cidade para fazer visitas,
acompanhar as sessões e
a tramitação dos requeri-

Vereador Leo de Iporã com Rubiane Barros Barbosa Kreuz, coordenadora de comunicação social do TRE-PR, desembargador Tito Campos de Paula, presidente do TRE e Rogério Takayassu Lemos da Escola Judiciária Eleitoral

mentos, indicações e elaboração de projetos de lei,
entre outros atribuições
do Legislativo. Ao final, o
vereador mirim (jovem)
deve elaborar e apresentar
também um ou mais projetos de lei com melhorias

PROJETO
BUSCA O
INNOVARE

líticos eleitos, além de
estarem insatisfeitas com
a atuação dos mesmos,
devido a casos de corrupção e falta de respostas
aos pleitos da sociedade.
Com o projeto, os alunos
entre o sétimo ano do

ensino fundamental e o
segundo ano do ensino
médio participam das decisões dos vereadores, se
interessando desde cedo
pela política e atuando
como uma importante voz
da comunidade.

Sistema Fiep prevê aporte
de milhões em Chamada
Paranaense de Inovação
Industrial
Iniciativa pretende alavancar produtividade e
competitividade das indústrias paranaenses
Por Sistema Fiep

Com 18 anos de idade, Leo Flores é o vereador mais jovem
do Brasil e participa de campanha do TRE-PR

Para estimular o crescimento da indústria paranaense e
incentivar a inovação no segmento, o Sistema Fiep, em
parceria com a Plataforma de
Inovação para a Indústria do
Senai Departamento Nacional, acaba de lançar a Chamada Paranaense de Inovação
Industrial. “A inovação é um
dos principais caminhos para
aumentar a competitividade
e criar novas oportunidades
de negócios para as indústrias, resultando em geração
de empregos e renda”, afirma
o presidente do Sistema Fiep,
Carlos Valter Martins Pedro.
“É para incentivar que mais
indústrias desenvolvam soluções e produtos inovadores que o Sistema Fiep lança
esta chamada, uma iniciativa

concreta para impulsionar o
desempenho do setor industrial paranaense”, completa.
A iniciativa apoiará projetos de
inovação em parceria com os
Institutos Senai de Tecnologia
e Inovação no Paraná, com
foco em melhorias ou novos
produtos e aumento da produtividade industrial e prevê
um aporte financeiro de R$ 3,3
milhões, distribuídos em três
categorias:
• até R$ 60 mil para soluções com
foco em aumento da produtividade, como automação e digitalização de processos, sistemas
para aumento de produtividade, simulação e modelagem e
implementação de ferramentas
inovadoras, entre outras;

• até R$ 108 mil para soluções
para melhoria ou desenvolvimento de novos produtos,
como novos materiais, equipamentos, soluções em TI, sensores bioquímicos, entre outras;
• até R$ 290 mil para soluções
para resolver desafios da cadeia
industrial, com a participação
de um consórcio entre, no mínimo, três indústrias.
Poderão participar indústrias de
todos os portes, regularizadas e
com CNPJ no estado do Paraná,
individualmente ou em associação com outras empresas ou
grupos econômicos brasileiros.
Interessados devem enviar a
proposta pelo site senaipr.org.
br/chamadaparanaense

Gelson Bampi

O sucesso do projeto
é tamanho que o TRE
está concorrendo com
ao Prêmio Innovare, um
dos mais importantes
do País. O TRE-PR participa com oito práticas
e concorre na categoria
Tribunal com o projeto
Parlamento Jovem, onde
o vereador Leo de Iporã
se tornou um tipo de
modelo e garoto propaganda, já que foi participante do projeto e agora
é o vereador mais jovem
do Brasil. A premiação
foi criada com o objetivo
de identificar, divulgar
e difundir ações que
tornam a Justiça mais
ágil e acessível à população.A 18ª edição está
na fase de entrevistas,
nas quais os consultores
da premiação visitam
as práticas aprovadas
e elaboram um relatório
que será apreciado pela
Comissão Julgadora.

para a cidade. A proposta
funciona como uma sugestão aos vereadores do
município.
O problema hoje em
dia é que muitas pessoas
acabam não se sentindo
representadas pelos po-

O jovem vereador Leo de Iporã esteve em visita ao diretor do jornal Ilustrado, Ilídio Coelho
Sobrinho para falar do projeto

São R$ 3,3 milhões disponíveis para o desenvolvimento de soluções e produtos inovadores que
objetivem o crescimento do setor
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Umuarama está na seletiva para a
Olimpíada Internacional de Astronomia
Umuarama - Em um
ano marcado por muitas
mudanças e adaptações,
especialmente para as instituições de ensino brasileiras, a XXIV edição da
Olimpíada Brasileira de
Astronomia (OBA) bateu
recorde de inscritos, com
mais de 900 mil alunos
matriculados em 10 mil
escolas de duas mil cidades
brasileiras participaram do
evento que, pela primeira
vez, foi realizado em formato híbrido (presencial e
virtual).
Entre os estudantes
de todo o Brasil, Gabriel
Franzon Eichlt, da 3ª série
do Ensino Médio do Colégio Sesi da Indústria em
Umuarama, conquistou a
medalha de Prata e uma
vaga na pré-seleção para as
Olimpíadas Internacionais
de Astronomia de 2022, que
será realizada na cidade
de Lyon, na França. Ao
todo, os Colégios Sesi da
Indústria no Paraná levam
nove estudantes premiados
com 05 medalhas de Ouro,
03 medalhas de Prata e 01
medalha de Bronze, para a
pré-seleção.
“O que mais me chamou
a atenção em relação à OBA
foi a forma como os temas
foram abordados nas questões. Achei bem diferente
do padrão, trazendo um
problema do cotidiano ou
que acontece em alguma situação, ao invés de simples-

sério, estudou e conseguiu
alcançar seu objetivo por
seus próprios méritos, com
muita força de vontade. Ficamos muito felizes com este
resultado e com a conquista
do Gabriel, representando
a nossa cidade na competição”, destaca o físico e
professor do Colégio Sesi da
Indústria em Umuarama, Higor Belafronte de Andrade.
Ao todo, a XXIV OBA
contou com 18.090 estudantes paranaenses inscritos
por meio de 384 escolas no
Estado.

Gabriel Franzon Eichlt conquiﬆou a medalha de Prata e
uma vaga na pré-seleção para as Olimpíadas Internacionais
de Aﬆronomia de 2022

mente um problema para
ser respondido”, comentou
Gabriel que já prepara a
sua rotina de estudos para
a pré-seleção internacional.
“Estou estudando cerca de
uma hora por dia, para não
exceder muito, com o conteúdo que tenho disponível
na internet. Também pretendo ver os vídeos da OBA
pra me preparar melhor,
mas ainda tenho muita coi-

Prefeitura de Umuarama
vai recadastrar todos os
servidores em setembro
Umuarama - A Prefeitura de Umuarama vai
fazer o recadastramento
de todos os seus servidores
públicos, tanto da administração direta e indireta,
quanto das autarquias e
fundações do município. A
atualização cadastral deve
ser realizada entre os dias
1º e 30 de setembro diretamente no site da prefeitura.
De acordo com a Diretoria de Recursos Humanos,
o objetivo é atualizar os
dados cadastrais devido à
implantação do novo e-Social (Sistema Simplificado
de Escrituração Digital
das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais). “Precisamos atualizar os dados cadastrais dos
servidores ativos, afastados
ou cedidos, ocupantes de
cargos efetivos, empregos
públicos, comissionados e
com contrato por prazo determinado (PSS). Lembrando que o prazo deve ser
rigorosamente respeitado”,
detalha Alexandre Faker
Ribeiro, diretor de RH.
Ele explica que o acesso
ao sistema de recadastramento deve ser feito no
endereço eletrônico http://
www.umuarama.pr.gov.br/
servidor > Portal RH – Recursos Humanos > consultas/relatórios > recadastramento. “Os servidores
públicos municipais terão
acesso a seus dados cadastrais vinculados ao sistema
de Recursos Humanos e
poderão alterar ou incluir
todas as informações que
forem necessárias para
manter seu registro funcional atualizado”, informa.
Ribeiro indica ainda
que os servidores públicos
municipais que não tenham acesso à internet ou
que tenham dificuldades

para uso do sistema via
internet, podem procurar
a Diretoria de Recursos
Humanos, no andar térreo
da Prefeitura, das 8h às
11h30 e das 13h30 às 17h30.
Várias secretarias também
devem organizar espaços
especiais para auxiliar
os interessados”, pontua.
O diretor observa ainda
que os servidores públicos
municipais que encontrarem problemas de acesso com o login “usuário
e senha”, devem entrar
em contado com a Diretoria de Recursos Humanos (ramal 137) e solicitar uma nova senha para
acesso. “Recomenda-se,
por motivo de segurança,
que imediatamente na sequência, uma nova senha
seja registrada”, alerta.
Finalmente, Ribeiro
diz que os servidores que
alterarem ou incluírem
dados que necessitem de
comprovação obrigatória
por meio da apresentação de documentos, eles
devem apresentar cópias junto ao formulário
de recadastramento, que
deverá ser impresso, assinado e entregue na Diretoria de RH para validação.
Só ficam desobrigados da
atualização cadastral deste
ano de 2021, os servidores
e empregados públicos que
ingressarem na Prefeitura a
partir do dia 1º de setembro.
“Vale destacar que o recadastramento dos servidores
aposentados e pensionistas
é de responsabilidade do
Fundo de Previdência Municipal de Umuarama (FPMU).
E para mais informações ou
esclarecimentos, basta entrar em contato com a unidade de gestão de pessoas de
sua secretaria de lotação ou
na Diretoria de RH”, finaliza.

sa para estudar”, explicou.
No total, são 8.700 alunos de Ensino Médio em
todo o território nacional
convocados para as seletivas que acontecem, de
forma online, nos meses
de setembro, outubro e dezembro. Ao lado de Gabriel,
participam outros oito alunos do Ensino Médio dos
Colégios Sesi da Indústria
do Paraná, medalhistas de

Professor Higor ressaltou a importância do evento e o bom
resultado conquiﬆa por Gabriel

ouro, prata e bronze nesta
XXIV OBA.
Os 200 melhores serão
selecionados para um treinamento intensivo, programado para acontecer no
mês de março de 2022, no
Rio de Janeiro, com provas
teóricas, observacionais
reais ou em planetário, e
de cartas celestes. Ao final
deste processo, os 40 estudantes com os melhores

resultados irão compor as
equipes brasileiras para as
Olimpíadas Internacionais
de Astronomia de 2022:
XV IOAA - International
Olympiad of Astronomy
and Astrophysics, e XIV
OLAA - Olimpíada Latino
-Americana de Astronomia
e Astronáutica.
“Ficamos muito felizes
quando percebemos que
um aluno realmente levou a

Sobre OBA
A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB)
em parceria com a Agência
Espacial Brasileira (AEB),
com o apoio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e da Universidade
Paulista (UNIP). Podem participar alunos de todos os
anos do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio em
todo território nacional e no
exterior, desde que por escolas de língua portuguesa.
Com duração de duas horas
para o nível fundamental e
de três horas para o nível
médio, as provas são distribuídas em quatro níveis de
dificuldade, com temas pertinentes à grade curricular e
respeitando a idade do aluno
em relação a série que está
matriculado.

Projeto do Depen busca a reinserção de
monitorados no mercado de trabalho local
Umuarama - Representantes do Departamento
Penitenciário (Depen) do
Paraná apresentaram ao
prefeito de Umuarama,
Celso Pozzobom, na sexta-feira (27), proposta de
parcerias com o objetivo
de facilitar a reinserção
social de homens e mulheres privados de liberdade,
egressos e monitorados
pelo sistema prisional, em
projetos sociais para utilização da mão de obra
dessas pessoas.
Gisely Medina, coordenadora do Complexo Social de Cruzeiro do Oeste,
acompanhada da pedagoga
Marcia Felizberto e da
psicóloga Gabriella Marcondes, relatou ao prefeito
e à secretária municipal de
Assistência Social, Izamara Amado de Moura, que há
hoje cerca de 200 pessoas
utilizando tornozeleiras em
Umuarama. “Todos precisam de uma oportunidade
para recomeçar e esse
projeto busca exatamente
oferecer uma chance para
quem quer trabalhar”, re-

Celso Pozzobom relatou que acredita na recuperação do ser humano, tanto que já havia
assinado termo de cooperação para projeto semelhante

sumiu.
Elas explicaram que
empresas e administração
pública podem assinar o
termo de cooperação para
contratação do trabalho
de monitorados, acrescentando que o principal
benefício é a isenção do
pagamento de encargos
trabalhistas (13° salário,
Férias, INSS e FGTS), além
de ser um valor fixo para
todos: R$ 1.210 por mês.
“O monitorado terá direito
a receber vale-transporte,

alimentação e a remição
do tempo de sua pena. A
empresa ou órgão público
pode contratar quantos
pessoas quiser e puder.
Todo acompanhamento
será feito pelo Depen”,
afirmou.
Celso Pozzobom relatou que acredita na recuperação do ser humano,
tanto que já havia assinado termo de cooperação
para projeto semelhante.
Ele detalhou ainda que as
contratações pela admi-

nistração pública têm seus
critérios específicos e que
submeterá a minuta com
os termos do convênio ao
departamento jurídico do
município. “O que estiver
em nosso alcance para divulgar este trabalho, vamos
fazer. Temos consciência
de que a reinserção da
população carcerária na
sociedade é algo visto com
muito preconceito, mas
através do trabalho muitas
portas podem se abrir”,
observou.

Município implanta galerias pluviais para evitar rompimento de estradas rurais
Umuarama - Para eliminar o risco de rompimento
do leito, a Estrada Fumaça
– entre os distritos de Serra
dos Dourados e Roberto Silveira – está recebendo uma
galeria pluvial reforçada
por duas alas de concreto
armado. O secretário de
Serviços Rodoviários do
município, Mauro Liutti,
disse que o local vinha exigindo manutenção constante, após períodos de chuva
forte. O serviço começou a
ser executado nesta semana
e já está sendo finalizado.
Uma passagem de água
semelhante foi construída
há poucos dias na Estrada

União. “Essas tubulações
facilitam o escoamento da
água que se acumula de
um lado da estrada para o
outro, sem danificar o leito
e prejudicar o trânsito de
caminhões e da comunidade
da zona rural”, afirmou
Liutti. O prefeito Celso Pozzobom tem uma grande
preocupação com as estradas, pois é por elas que praticamente toda a produção
agropecuária do município
é escoada”, completou.
Além da galeria pluvial, a
Estrada União também está
passando por serviços de
readequação. “Com o apoio
do prefeito, a Secretaria de

Serviços Públicos segue um
programa de conservação
e melhorias nas estradas
rurais. São mais de 600
quilômetros em leito natural (sem pavimento), que
exigem cuidado constante”,
disse o secretário.
Os serviços mais recentes foram cascalhamento
parcial da Estrada Nakata,
um ramal da Estrada Baraniuk e a Estrada Desengano
(entre Santa Eliza e Roberto
Silveira). Em parceria com
o Consórcio Intermunicipal para Conservação da
Biodiversidade da Bacia
dos Rios Xambrê e Piquiri
(Cibax), a Prefeitura realiza

readequação da Estrada
Vermelha, na divisa entre
Umuarama e Perobal.
Os serviços compreendem o alargamento das
vias, limpeza das laterais
e microbacias, correção e
às vezes o levantamento do
leito e cascalho nos pontos mais íngremes, quando
há material disponível. A
Desengano foi totalmente
readequada entre o distrito
de Santa Eliza e a ponte no
Ribeirão do Veado, agora
a equipe foi para a parte
seguinte, em direção ao
distrito de Roberto Silveira,
com cascalhamento dos
trechos críticos.
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Uso agrícola do lodo do esgoto completa
10 anos na região de Umuarama
Umuarama - O Programa de Uso Agrícola do Lodo
de Esgoto que beneficia
agricultores das regiões
Umuarama e Campo Mourão está completando 10
anos de aplicação no Noroeste do Paraná. Nesse
período, a Sanepar, com
apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná (IDR-PR), destinou
gratuitamente mais de 26
mil toneladas de lodo, aplicadas em 2.800 hectares de
área cultivada, atendendo
mais de 100 agricultores
em 29 municípios da região.
Rico em matéria orgânica e nutrientes, o lodo tem
sido utilizado nas culturas
de amoreiras para o desenvolvimento do bicho da
seda, aveia e sorgo (cobertura/palhada), na cafeicultura e no desenvolvimento
de seringueiras, citrus,
palmito, soja e milho.
Mas, antes de ir para
o campo, o lodo é tratado
com cal virgem e higienizado. Passa por análise
de cerca de 70 parâmetros
relacionados ao potencial
agronômico, substâncias
inorgânicas e orgânicas,
agentes patogênicos e
estabilidade, de forma a
comprovar sua seguran-

RESTRITO
O Paraná adota critérios bastante restritivos
na distribuição do produto a fim de evitar riscos
aos agricultores e ao meio ambiente. Após a
manifestação de interesse do produtor rural
(pré-cadastrado), técnicos da Sanepar e do
IDR-Paraná visitam a propriedade e, a partir
dos dados da análise do solo, elaboram projeto
agronômico com a quantidade a ser aplicada.
Mais informações sobre o programa no
Estado do Paraná podem ser solicitadas pelo
e-mail lodoagricola@sanepar.com.br.

A produtividade obtidas com o uso do lodo são perceptíveis já no primeiro ano de utilização

ça sanitária, ambiental e
qualidade agronômica. Na
Região Noroeste, a Sanepar
mantém unidades de gerenciamento de lodo (UGLs)
em Umuarama, Cianorte,
Campo Mourão, Ubiratã e
Goioerê.
“Mesmo tendo grande
concentração de nutrientes, o lodo não pode, por
exemplo, ser aplicado em
pastagens, culturas de
tubérculos, raízes e em
hortas”, explica o agrôno-

mo da Sanepar na região
Noroeste, Marco Aurélio
Knopik. Segundo ele, é
preciso seguir a legislação
estadual (Sema 021/09) que
rege a aplicação do lodo no
Estado do Paraná.
O engenheiro agrônomo
do IDR-Paraná, Antonio
de Pádua Salvado, afirma
que a rentabilidade e a
produtividade obtidas com
o uso do lodo são perceptíveis já no primeiro ano de
utilização. “Na agricultura

familiar, o lodo soma muito.
Promove restruturação e
melhorias na qualidade
do solo e com custo zero”,
afirma Pádua.
MELHORIAS
De acordo com ele, o
lodo ajuda a equalizar
o solo, exterminando as
manchas e apresentando
melhorias nas questões
químicas. “A qualidade do
lodo altera positivamente
o movimento microbiano

promovendo aumento da
fertilidade”, ressalta.
Um dos agricultores
beneficiados é Caurentino
Valentim Castelli, que cultiva soja e milho e obteve,
com o lodo de esgoto, aumento em torno de 10% a
15% de produtividade em
comparação com o uso de
outros produtos. Ele e o
engenheiro agrônomo que
atende sua propriedade,
Murilo Castelli, afirmam
que o manejo do lodo é
equiparado à correção e
manutenção da fertilidade
do solo.
HISTÓRIA
Em 2020, a Sanepar des-

tinou 21 mil toneladas no
Estado do Paraná, o que
representou uma reciclagem de 33% do lodo gerado
para uso agrícola. No Brasil, apenas alguns estados
destinam o lodo para fins
agrícolas, sendo o percentual reciclado inferior a 5%.
A Sanepar começou as
pesquisas para uso do lodo
de esgoto na década de
1990 e, desde 2007, mais
de 355 mil toneladas do
produto foram aplicados
em solos paranaenses. O
objetivo do programa é dar
disposição final segura e
adequada para o lodo de esgoto, evitando a destinação
para aterros industriais.

Estimativa mostra safra de grãos de
Deral estima produção de 5,9 milhões
verão com crescimento de 9% no Paraná de toneladas de milho na segunda safra
Curitiba - A primeira
projeção para a safra de
verão 2021/22, divulgada
na quinta-feira (26) pelo
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e
do Abastecimento, aponta
um crescimento de 9% em
relação ao mesmo período
do ciclo anterior. A previsão é que sejam produzidas
25.509.900 toneladas em 6,2
milhões de hectares contra
23.301.770 em 6,1 milhões
de hectares na safra 2020/21.
“Estamos dentro de uma
estiagem terrível, estamos
a poucos dias de começar
a semear soja no Paraná,
já começamos a plantar
feijão, então há a tentativa
de renovar a vida”, disse o
secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara. Ele destacou que há expectativa de
crescimento na área de soja
e em milho, ainda que ocorra
uma redução em feijão, os
três principais produtos
dessa safra.
O chefe do Deral, Salatiel Turra, também fez uma
análise do momento vivido
pela agricultura paranaense.
“Ainda estamos com problemas climáticos, ainda
tem efeitos de uma geada
bastante preocupante e da
estiagem, o que pode ser
preocupação a partir de 11
de setembro quando abre a

Entre os principais grãos produzidos no Eﬆado na safra de
verão, também chamada de primeira safra, a soja deve render
20.954.700 toneladas

temporada para o plantio da
soja primeira safra”, disse.
“Os preços estão animadores
no momento, mas o período
para tomada de decisão é
muito curto, então quem
tinha se programado para
plantar soja deve plantar
soja”.
SOJA
Entre os principais grãos
produzidos no Estado na
safra de verão, também chamada de primeira safra, a
soja deve render 20.954.700
toneladas. Esse volume representa aumento de 6% em
relação à primeira safra do
ciclo 2020/21, quando foram
colhidas 19.768.900 toneladas. A área reservada pelos

produtores para o plantio
é de 5.616.770 hectares,
acréscimo de 1% em relação
ao período anterior.
“É a maior área da história”, acentuou o economista
do Deral, Marcelo Garrido. “A
soja vive um bom momento
de preço há muitos anos e
apresenta maior liquidez
entre os produtos agrícolas,
incentivada principalmente
por muita exportação”. Segundo o economista, o que
impulsiona o produtor é a
segurança da cultura. “É a
cultura que apresenta menos
volatilidade de preço, é uma
safra em que o produtor se
garante, por isso continua
apostando na soja.”

Curitiba - O Departamento de Economia Rural
(Deral), da Secretaria de
Estado da Agricultura e
do Abastecimento, reduziu
novamente a previsão de
produção de milho da segunda safra 2020/21. A nova
estimativa é de que sejam
produzidos 5,9 milhões de
toneladas, queda de 186 mil
toneladas em relação ao que
se previa em julho.
Se fosse uma safra normal e seguisse a previsão
inicial, os produtores estariam colhendo 14,6 milhões
de toneladas. A redução
é consequência da longa
estiagem enfrentada pelo
Paraná, das duas geadas
mais fortes deste ano e da
incidência de pragas, sobretudo a cigarrinha, que
provoca a doença conhecida como enfezamento.
“A perda no campo é de
8,7 milhões de toneladas
e isso está impactando
o mercado em termos de
abastecimento”, disse o
técnico do Deral, Edmar
Gervásio. Segundo ele,
o Estado pode precisar
buscar fora em torno de
5 milhões de toneladas, o
que já começa a ocorrer
com milho vindo até do
Nordeste do País e de
países como Paraguai e
Argentina.

TRIGO
Entre as culturas de
inverno, o Deral reduziu
também a estimativa de
produção do trigo. Em julho,
projetava-se 3,9 milhões
de toneladas. Agora, foi
rebaixado para 3,7 milhões,
mas ainda assim superior à
anterior, de 3,2 milhões de
toneladas. Também houve
correção de área, passando
de 1.136 mil hectares para
1.213 mil. “A produção chegaria a 4 milhões de toneladas se não tivessem perdas”,
disse o agrônomo Carlos
Hugo Godinho.
Por enquanto, as perdas
são de 7% em relação ao potencial, principalmente por
causa das geadas no Oeste e
pela manutenção da seca no
Norte do Estado. No entanto,
há previsão de chuvas para
os próximos dias. “Caso se
confirmem, dão condição
bastante favorável para não
perder mais, e aquelas que
ainda têm possibilidades,
de se desenvolverem muito
bem”, afirmou Godinho.
CAFÉ
O Estado tem área de 35
mil hectares com cafeicultura e previsão de colher
próximo de 870 mil sacas.
Por enquanto, 89% da safra já estão colhidos e 19%,
comercializados. Segundo

o agrônomo Paulo Sergio
Franzini, a venda está um
pouco abaixo do percentual
médio das últimas safras.
“Isso se justifica por conta
do atraso na colheita, e pela
recuperação dos preços, o
que leva os cafeicultores
a segurar um pouco para
comercializar”, disse.
A geada afetou bastante a
cultura, que é perene e pode
demorar mais para se recuperar. Pelos dados preliminares, 20% das lavouras não
foram atingidas. Das 80%
prejudicadas, 40% foram de
forma leve, com queima de
folhas laterais e ponteiros;
25% também tiveram os
ramos atingidos; e para 15%
os danos foram severos, com
queima também do tronco.
A Câmara Setorial do
Café do Paraná tem feito
reuniões para discutir medidas que possam ajudar
os cafeicultores. “O Paraná
já foi o grande produtor
nacional de café e hoje, mesmo não tendo uma área
territorial expressiva, é uma
cultura muito importante do
ponto de vista socioeconômico para dezenas de municípios”, afirmou Franzini.
“Analisamos alternativas de
políticas públicas para pelo
menos manter os produtores
na atividade, pois se sair é
difícil retornar.”

Leilões de milho para abastecer pequenos criadores devem iniciar em setembro
Brasília - Os leilões
públicos de compra ou
de remoção de estoque
de milho realizados
pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) deverão iniciar
em setembro, de maneira parcelada e em
diversas regiões mais
próximas dos polos
de entrega definidos
pela Companhia. A ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina
já encaminhou para o
Ministério da Economia

a proposta de aquisição
de até 110 mil toneladas, suficientes para
atender a demanda do
Programa de Venda em
Balcão (ProVB) até o
final do ano. O programa beneficia pequenos
criadores de animais,
inclusive os aquicultores.
Desta forma, o volume ofertado de milho
garantirá regularidade
do abastecimento de
um dos principais insumos utilizados pelos
pequenos criadores no

interior do país.
Com a publicação
da Medida Provisória
1.064, em 17 de agosto
deste ano, ficou decidida a compra, anual, de
até 200 mil toneladas
de milho, em condições
de mercado, para atendimento ao Programa,
por meio da Política de
Formação de Estoques
Públicos. O anúncio foi
feito pelo presidente
Jair Bolsonaro e pela
ministra Tereza Cristina no último dia 17.
Conforme determina

a MP, o volume de compra de milho para este
ano deve ser definido
em ato conjunto dos
ministérios da Agricultura e da Economia,
de acordo com a programação da Conab.
A estatal vai definir o
limite de compra por
criador, considerando
o consumo de seu rebanho - não podendo
exceder 27 toneladas
mensais por inscrição
-, e também definirá
o preço de venda do
milho por estado ou

região.
“Com isso não haverá descontinuidade no atendimento ao
programa de balcão,
tão importante para
atender ao pequeno
criador, sobretudo nesse momento de redução
na produção em virtude
das intempéries climáticas que afetaram
a produção do milho
em diversas regiões
do país”, destacou o
secretário de Política
Agrícola, Guilherme
Bastos.

Programa de Vendas em BalcãoPara ter
acesso ao programa,
os criadores precisam
estar cadastrados no
Sistema de Cadastro
Nacional de Produtores Rurais, Público do
PAA , Cooperativas,
Associações e demais
Agentes (Sican), estar
em situação regular
junto ao Sistema de
Registro e Controle de
Inadimplentes (Sircoi),
além de ter Declaração
de Aptidão ao Pronaf DAP ativa.

A8

Esportes

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 29 e 30 de Agosto de 2021

editoria@ilustrado.com.br

ISEMPRE LÍDER

Atlético-MG leva a liderança do
Campeonato Brasileiro até Bragança
São Paulo (AE) - Embalado após a vitória, por 2 a
1, sobre o Fluminense, pelo
duelo de ida das quartas de
final da Copa do Brasil, o
Atlético-MG vai a Bragança
Paulista, neste domingo,
para enfrentar o Red Bull
Bragantino com a intenção
de abalar o ânimo de um de
seus adversários diretos à
conquista do título do Campeonato Brasileiro.
O técnico Cuca e os jogadores do líder da competição
planejam mais uma vitória
que elevaria a vantagem
atual (38 a 31) para dez
pontos,, a uma rodada do
final do primeiro turno. Por
este motivo, o treinador atleticano vai colocar em campo
a melhor escalação possível.
O único desfalque será
Allan (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Diego
Costa e Rafael (em aprimoramento da preparação
física); e Jair e Mariano
(presentes no departamento médico) também não
poderão ser aproveitados.

"Este é mais um duelo
chave no campeonato. Uma
partida entre dois times no
alto da tabela e uma vitória,
no campo do rival, será
muito importante para o
nosso caminho na competição", disse o atacante Hulk,
bastante motivado após
ser convocado pelo técnico
Tite para compor a seleção
brasileira nos próximos
compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Ele estava cinco anos afastado do selecionado.
"Espero aproveitar ao
máximo e fazer o melhor
para dar ao professor o que
ele precisar e que tudo corra
bem. Nossa expectativa é
fazer o melhor trabalho e
se Deus quiser, vai dar tudo
certo", comentou o goleador,
autor de 19 gols na temporada. O goleiro Everson também foi convocado por Tite
para os jogos. É a primeira
vez dele na seleção.
RED BULL
BRAGANTINO
O técnico Maurício Bar-

São Paulo vira a chave
para manter recuperação
no Brasileiro fora de casa
São Paulo (AE) - Passada a ducha de água fria
que foi o empate em casa diante do Fortaleza,
pela Copa do Brasil, o São Paulo muda o foco
para o Campeonato Brasileiro, onde, a depender
das últimas rodadas, faz uma campanha mais
do que eficiente. E é com esse pensamento que
o time de Hernán Crespo viaja até Caxias para
enfrentar, neste domingo, às 16h, o Juventude
a fim de manter a boa fase.
Com três vitórias seguidas, a equipe do Morumbi ganhou dez dos doze pontos que disputou
nos últimos quatro confrontos. Pelo menos nesse
período, o time sequer lembra o desempenho
pífio que marcou o seu início na competição.
E manter a equipe na mesma voltagem das
vitórias dos últimos compromissos no Nacional
é o trabalho que o treinador tem a cumprir.
Para o jogo contra a equipe gaúcha, Crespo
não deverá contar com o zagueiro Arboleda. Ele
está entregue ao departamento médico para
curar um problema muscular. Uma tendência
é utilizar o esquema com três zagueiros para
fortalecer a defesa. Bruno Alves, Miranda e Léo
formam o trio defensivo.
Suspenso pelo terceiro amarelo, Liziero está
fora. Luan e Rodrigo Nestor atuam na proteção
enquanto Gabriel Sara fica com a missão de encostar nos atacantes. Benítez deve ser utilizado
no decorrer do jogo.
Referência do ataque são-paulino e autor dos
dois gols no empate de 2 a 2 contra o Fortaleza,
pela Copa do Brasil, Rigoni diz ter tirado lições
importantes para o jogo diante do Juventude.
"Não podemos perder a agressividade no ataque,
mesmo estando em vantagem no placar e acho
que temos que aprender a controlar melhor o
jogo", disse o atacante são-paulino.
JUVENTUDE

Em franca evolução no Campeonato Brasileiro, o time espera respirar ainda mais na luta
contra o rebaixamento e para isso precisa de
uma vitória sobre o São Paulo.
Invicto há dois jogos, o Juventude soma 20
pontos e ainda tem uma partida atrasada - contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 14ª
rodada. Além de afastar da degola, uma vitória
pode colocar o time na zona de classificação
para a Copa sul-americana.
Em relação ao time que empatou com o
Fortaleza, por 1 a 1, no último sábado, em casa,
o técnico Marquinhos Santos deve realizar
algumas mudanças. Uma delas é a entrada do
atacante Marcos Vinícius no lugar de Paulinho
Bóia, que está emprestado pelo São Paulo e não
joga por questão contratual.
A dupla de zaga pode ser alterada. De volta
após cumprir suspensão, Rafael Forster entra
na vaga de Didi. Já Vitor Mendes pode sair para
a entrada de Quintero, que tem chance de fazer
sua estreia com a camisa alviverde.

Atlético Mineiro quer continuar líder, mas tem uma pedreira pela frente

bieri perdeu dois jogadores do meio de campo
para a partida diante do
Atlético Mineiro. Ele não
poderá contar com os lesionados Raul, com uma

lesão ligamentar no joelho
direito e fora do time por
oito meses, e com Lucas
Evangelista, com uma contusão no músculo adutor
da coxa.

Sem poder contar com
a dupla, o treinador deverá formar um meio de
campo com Jadsom Silva,
Eric Ramires e Praxedes.
No mais, Barbieri apos-

tará na força máxima, já
que terá um bom tempo
antes das semifinais da
Copa Sul-Americana, por
isso, apostará novamente
no trio de ataque formado
por Vitinho, Artur e Ytalo.
O Red Bull Bragantino
é o quarto colocado do
Campeonato Brasileiro,
com 31 pontos, contra 38
do Atlético Mineiro. Na rodada passada, derrotou o
América Mineiro por 2 a 0,
na Arena Independência.
"Acho que qualquer
equipe que fale em título,
está queimando a largada, vamos dizer assim. O
campeonato está aberto.
Já falamos sobre isso anteriormente. Se essa possibilidade for real, vamos
fazer tudo o que estiver
ao nosso alcance, com
todos os nossos esforços,
para buscar. Mas a ideia,
neste momento, é seguir
sendo competitivo, seguir
fazendo frente com todos
os adversários possíveis",
completou o treinador.

Umuaramense conquista campeonato
de fisiculturismo nos EUA

Francieli com seu esposo Fábio Manaus no campeonato
Florida State Championships

Umuarama - Competindo em Orlando nos Estados
Unidos no Florida State
Championships, competição para fisiculturistas
amadores, a ex-moradora
de Umuarama Francieli
Martins Bicharelli conquistou três títulos, sendo
dois primeiros lugares. O
campeonato é organizado
pela National Physique
Committe (NPC), a maior
organização de fisiculturismo amador dos EUA.

Francieli deixou Umuarama há quatro anos, quando foi morar nos Estados
Unidos, mas a paixão pelo
fisiculturismo é antiga e
ainda no Brasil a atleta já
participou de competições.
Agora ela volta aos palcos das apresentações e o
resultado obtido no início
desse mês foi um impulso
para continuar nas competições. “Vamos continuar
competindo e a meta agora
é conseguir o Pro Card que

Ex-moradora de Umuarama Francieli Martins Bicharelli
conquistou três títulos, sendo dois primeiros lugares

dá o status de atleta profissional”, disse Francieli.
No Florida State, Francieli participou de três categorias, a Novice na qual
ficou em primeiro lugar, a
True Novice e também foi
a primeira colocada e a
terceira foi a Open, uma categoria forte na qual todos
os atletas participaram e
Francieli ficou em segundo
lugar. “Por pouco ela não
ficou em primeiro. Mas está
ótimo pela primeira compe-

tição nos EUA. Para se ter
ideia, a campeã da Open
compete há muito tempo
e por isso as expectativas
são boas para a próxima
competição”, disse o companheiro da atleta, Fábio
Manaus.
Francieli Bicharelli ainda agradeceu a assessoria dos treinador Fabiano
Rhein e nutricionista Ivie
Rhein, brasileiros que também estão morando nos
Estados Unidos.

Internacional visita Atlético-GO para confirmar reação no Brasileirão
Goiânia (AE) - Renascendo na temporada, sob
o comando de Diego Aguirre, o Internacional visita o
Atlético-GO, às 18h15 deste
domingo, no estádio Antônio
Accioly, para tentar confirmar a reação no Campeonato Brasileiro. Já a equipe
de Goiânia, com inesperada
boa campanha na competição, quer ampliar a série
invicta para seis jogos.
O time gaúcho vem apresentando nas últimas rodadas bom futebol, trazendo
alívio para a torcida e até
permitindo sonhos mais
ousados, como a zona de
classificação para a Copa
Libertadores. O Inter começou a rodada com 22
pontos, na 10ª colocação,
após seguidos resultados
irregulares que o deixou na

zona de rebaixamento no
início do Brasileiro.
A reação é visível com
Aguirre. O uruguaio assumiu o time no fim de junho.
Em 14 jogos, registrou três
derrotas, sete empates e
quatro vitórias, sendo metade delas nas últimas três
partidas: as goleadas sobre
Flamengo (4 a 0) e Fluminense (4 a 2). No fim de
semana passado, empatou
por 2 a 2 com o Santos na
Vila Belmiro, resultado que
não desanimou a torcida.
A busca, portanto, é de
manter as boas apresentações e a sequência de pontos somados para buscar
posições mais privilegiadas na tabela. Para tanto,
Aguirre tem um problema
para escalar o Inter neste
domingo. Rodrigo Lindoso,

um dos principais jogadores
desta equipe, vai cumprir
suspensão após ter levado
o terceiro cartão amarelo
na rodada passada.
O treinador poderá escalar Johnny na posição, mantendo a disposição tática e
perdendo pouco volume de
jogo. Porém, poderá optar
por recuar Edenilson, convocado na sexta-feira pelo
técnico Tite para reforçar
a seleção brasileira nas
Eliminatórias, no meiocampo. Se isso acontecer,
vai precisar de um meia
mais criativo no setor, caso
de Boschilia e Mauricio.
Do outro lado, o Atlético-GO iniciou a rodada ostentando o sétimo lugar da
tabela, com seus 24 pontos.
Está há cinco jogos invicto
no Brasileiro - três empa-

tes (Chapecoense, Ceará
e América-MG) e duas vitórias (Bahia e Santos). A
última derrota aconteceu
no dia 18 de julho, pela
12.ª rodada - 3 a 0 para o
Palmeiras.
Apesar disso, a preocupação da comissão técnica é
melhorar o aproveitamento
em casa. Dos 24 pontos,
apenas 10 foram obtidos no
estádio Antônio Accioly. “É
um fato que nos incomoda.
As portas das competições
da América do Sul estão
abertas, mas esse dado, esse
ponto específico dos pontos dentro de casa, é algo
que precisamos e vamos
melhorar. Nossa equipe é
comprometida e queremos
ter melhores resultados em
casa”, comentou o experiente goleiro Fernando Miguel.
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Filmes

Boa ideia

“Cara a Cara”, programa que Marília Gabriela apresentou no
final dos anos 80 e começo dos anos 90 deverá retornar à telinha
da Band no ano que vem. Para 2022 a emissora está preparando muitas novidades. Além do “Cara a Cara”, Marília também
ganhará um projeto especial no BandNews.

Na terrinha

Walther Negrão, autor de sucesso da Globo está deixando o
Brasil e vai se mudar para Portugal. Lembrando que sua última
novela foi em 2016, quando escreveu “Sol Nascente”, protagonizada por Giovanna Antonelli.

De volta

Glenda Kozlowski, ao lado de Elia Júnior, volta hoje ao comando do “Show do Esporte”. A apresentadora foi afastada após
ser diagnosticada com Covid-19, mas agora já está totalmente
recuperada.

(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o
prévio aviso)
Circulo de Fogo: A Revolta
(Pacific Rim Uprising) 12h30, na Globo, EUA, 2018. Direção de Steven S. Deknight. Com John Boyega, Scott Eastwood,
Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi. Jake era um promissor piloto do
Programa de Defesa, mas entrou no mundo do crime. Quando
surge uma nova ameaça, ele tem uma segunda chance de
provar seu valor.

Cris Vianna / João
Miguel Jr-RG
1) Indira foi personagem da atriz Cris
Vianna, em qual dessas novelas?
a) “A Regra do
Jogo”
b) “I Love Paraisópolis”
c) “Malhação”
d ) “A l é m d o
Tempo”

Perigo por Encomenda
(Premium Rush) 13h15, na Record, EUA, 2012. Direção
de David Koepp. Com Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, Kym Perfetto, Anthony Chisholm, Ashley
Austin Morris, Wolé Parks. Wilee adora pedalar e ganha a vida
como entregador pelas ruas de Nova York. Acostumado ao
stress e aos perigos da profissão, ele só não imaginava que uma
nova encomenda, daquelas com prazo curto para ser entregue,
seria alvo da cobiça de um policial corrupto. Agora, cumprir a
missão tornou-se mais do que uma questão de tempo, virou
um caso de vida ou morte.

2) Em qual
novela da Globo
a apresentadora
Xuxa fez uma pequena ponta?
a) “Feijão Maravilha”
b) “Elas Por
Elas”
c) “A Guerra
dos Sexos” (Primeira versão)
d) “Mandala”

Homenagem

Ivo Holanda, o rosto mais conhecido das pegadinhas do SBT, será
homenageado hoje, a partir das 22 horas no “Câmeras Escondidas”,
programa que vai ao ar pelas plataformas digitais da emissora. Relembrando toda a sua trajetória desde a primeira até a última câmera
produzida com ele, os apresentadores Aline e Lindezo prometem
mostrar momentos emocionantes e engraçados da carreira do artista.
Também serão mostrados depoimentos de Christina Rocha, Roque,
Ratinho, Celso Portiolli, Rebeca Abravanel e Danilo Gentili, que fazem
questão de parabeniza-lo por sua carreira em seus 40 anos de atuação
na atração.

3) Quem interpretou a freira Angélica, na novela "Estúpido
Cupido"?
a) Célia Biar
b) Yara Cortes
c) Elizabeth Savala
d) Yoná Magalhães
4) A música "Pavão Misterioso" foi tema de qual novela?
a) “Saramandaia”
b) “Amor Com Amor de Paga”
c) “Renascer”
d) “Pedra Sobre Pedra”
5) Quais atrizes deram vida às personagens Simone e Cristiane
na primeira versão de "Selva de Pedra"?
a) Fernanda Torres e Tony Ramos
b) Tarcísio Meira e Vera Fischer
c) Francisco Cuoco e Elizabeth Savala
d) Francisco Cuoco e Regina Duarte
(Respostas: 1-a / 2-b / 3-c / 4-a / 5-d)

Discutindo a terceira dose

Jogo da Velha

Hoje o público do “Hora do Faro” acompanha mais uma edição
inédita do quadro “Paredão dos Famosos”, novo game do programa
no qual duas famílias disputam partidas de Jogo da Velha com artistas conhecidos e podem levar um prêmio de até R$ 20 mil reais para
casa. Desta vez, o paredão é formado pela atriz Camila Rodrigues, a
cantora Gabi Martins, a apresentadora Ana Hickmann, o cantor Biel, o
humorista Carioca, pelo sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, que
participa ao lado do filho Enzo Rabelo. Os membros fixos do quadro,
Sérgio Mallandro, o humorista Tirullipa e a apresentadora Fabiola
Gadelha fecham o time.

Convidado

E as gravações de mais uma
temporada do “Que História
é Essa, Porchat?” estão a todo
vapor. Sérgio Mallandro é um
dos convidados que já gravaram
a sua participação para a atração
do GNT.

Fazendeira

Valentina Francavilla, famosa
participante do “Programa do
Ratinho”, do SBT, é uma das participantes da próxima edição do
“A Fazenda”, que estreia em breve
na telinha da Record TV. A apresentação da nova temporada do
reality será de Adriane Galisteu.

91 anos

O “Persona” recebe o ator e
cantor brasileiro Tony Tornado.
A edição comandada por Chris
Maksud e Atílio Bari apresenta a
trajetória e as vivências do artista
que este ano completou 91 anos.
Na TV Cultura, a atração vai ao
ar a partir das 21 horas.

Caso sério

Hoje, o “Câmera Record” vai
contar histórias de pessoas que
exageraram em exercícios, dieta
e procedimentos para tentar
saciar a obsessão por um corpo
musculoso. Com apresentação de
Marcos Hummel, a atração vai ao
ar a partir das 23h15.

Repeteco

A Globo ainda não definiu
qual novela colocará no ar após o
término de “Ti-Ti-Ti”, no “Vale a
Pena Ver de Novo”. A substituta
está sendo bem pensada e deverá
ser divulgada pela emissora em
breve.

Mais uma
temporada

Com apresentação de Luitha
Miraglia, o Sony Channel estreia
no dia 24 de setembro, às 22h30,
a sexta temporada do programa
“Shark Tank Brasil”.

O “Canal Livre” que vai ao ar no final da noite de hoje,
na Band, analisa o atual momento do processo de vacinação
e a importância da terceira dose. Para discutir o assunto, a
atração recebe o infectologista, pediatra e presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira
de Pediatria, Marco Aurélio Sáfadi, e o diretor do Laboratório
de Imunologia do Incor e professor da Faculdade de Medicina
da USP, Jorge Kalil, que comanda um dos estudos da nova
aplicação.

Candidato

José Luiz Datena afirmou que gostaria de sair candidato à
presidência da República, mas também não descarta a possibilidade de concorrer a uma vaga ao senado federal, por São Paulo.

Território Restrito
(Crossing Over) 22h00, na Bandeirantes, EUA, 2009.
Direção de Wayne Kramer. Com Harrison FordAshley Judd.
Max Brogan é um agente da Imigração e Fiscalização Aduaneira, em Los Angeles. Todo dia ele precisa lidar com diversas
pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos em busca de
uma vida melhor. Seus colegas de trabalho são seu parceiro
Hamid Baraheri, a advogada de defesa Denise Frankel e o
marido dela, Cole, que julga as solicitações feitas. Juntos
eles enfrentam as questões decorrentes do senso de dever e
compaixão envolvendo a migração para território dos EUA.
Spooks - Jogo De Espiões
(Spooks – Aka: Spooks: The Great) 22h55, na Globo,
Inglaterra, 2015. Direção de Bharat Nalluri. Com Jennifer
Ehle, Peter Firth, David Harewood, Kit Harington, Tuppence
Middleton, Michael Wildman.Terrorista sob custódia acaba
escapando. Para encontrá-lo antes de um iminente atentado,
agente secreto precisa se juntar com o chefe de Inteligência
do MI-5.
Teoria da Conspiração
(Conspiracy Theory) 00h45, na Globo, EUA, 1997. Direção
de Richard Donner. Com Mel Gibson, Patrick Stewart, Julia
Roberts, Cylk Cozart. Jerry fala sempre de uma conspiração
envolvendo altos escalões do governo. Ninguém acredita, mas,
quando escreve algo em seu jornal, decidem matá-lo.
Maré Negra
(Dark Tide) 00h45, no SBT, África do Sul, 2012. Direção
de John Stockwell. Com Halle Berry, Ralph Brown, Luke Tyler,
Olivier Martinez. Após um trauma tê-la afastado do mar por
um ano, Kate Matheson, uma premiada mergulhadora, aceita,
por razões financeiras e pela insistência do ex-namorado, levar
um turista rico e seu filho para uma arriscada aventura, mesmo
sabendo dos riscos do mar naquela época do ano.
Dentro Do Labirinto Cinzento
(Into the Grizzly Maze) 02h50, na Globo, Canadá/EUA,
2014. Direção de David Hackl. Com Scott Glenn, Thomas
Jane, James Marsden, Billy Bob Thornton. Após muito tempo,
dois irmãos distantes se reencontram no Alaska, local onde
viveram durante a infância e decidem fazer uma aventura.

Áries
Procure agir com mais otimismo e,
principalmente, não fique culpando os
outros por causa dos seus insucessos.
Avalie o seu próprio desempenho
e vai encontrar a solução para os
seus males.

Libra
Defina melhor os seus sentimentos
antes de tomar qualquer decisão que
possa se refletir no seu futuro. Seja
firme na hora de defender os seus
pontos de viﬆa, no entanto evite que
isso cause conflitos.

Touro
Favorável para todas as atividades
ligadas às áreas artíﬆicas e de
comunicação. Procure ouvir mais as
pessoas à sua volta e saiba discernir
as boas ideias. Bom para o amor.

Escorpião
Talvez eﬆe seja o melhor momento
para se envolver num projeto grandioso que dará bons frutos no futuro.
Tem tudo para eﬆar com uma excelente disposição interna. Aproveite
a boa fase.

Gêmeos
Procure organizar melhor as tarefas
do dia a dia principalmente no ambiente de trabalho. Não conte com a ajuda
de ninguém para resolver os seus
problemas. Siga a sua própria cabeça.

Câncer
Os sentimentos de amor e amizade
eﬆarão exaltados, proporcionandolhe um ótimo aﬆral. Favorável a todos
os contados, inclusive os de ordem
financeira e para momentos de lazer.

Leão
Aproveite o seu senso de criatividade
para tomar grandes decisões. Chance
de sucesso no terreno profissional.
Conte com o apoio de superiores e
procure trabalhar em equipe.

Virgem
Muito favorecido para os contatos
sociais, no entanto no ambiente de
trabalho procure guardar as suas
opiniões. Relaxe e cuide mais de
você e de sua mente. Que tal ler um
bom livro?

Sagitário
Aprenda a lidar com as adversidades
naturais da vida. Para encontrar o
equilíbrio já é hora de planejar melhor
a sua vida financeira. Pense mais no
futuro e trace objetivos concretos.

Capricórnio
Tenha mais paciência com a limitação
alheia. Poderá encontrar hoﬆilidade
no ambiente de trabalho por causa
deﬆa sua mania de querer fazer tudo
a sua maneira. Contenha-se.

Aquário
As mudanças baseadas na intuição
serão as mais bem-vindas nesse período, onde suas habilidades psíquicas
eﬆarão à flor da pele. Procure conter
o nervosismo.

Peixes
Você poderá eﬆar atravessando um
momento de dúvidas. As pessoas a
sua volta poderão ser de grande utilidade, ajudando-o a resolver queﬆões
que exijam equilíbrio e raciocínio claro.
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IQUALIDADE DE VIDA

Pedalar faz bem à saúde e ganha
mais adeptos ao longo dos anos
GB Edições - O uso da
bicicleta como meio de
transporte e bem-estar vem
aumentando cada vez mais.
Desde que foi decretada a
pandemia, muitas pessoas
para evitar as aglomerações em transportes públicos optaram pela bike.
E isso é bom, ajuda a controlar a pandemia, uma vez
que são menos pessoas em
transportes fechados. Mas,
também faz muito bem para
a saúde, pois pedalar aumenta a qualidade de vida e
é muito bom. Faz bem para
a saúde e mantém o peso no
lugar certo.
Andar de bicicleta traz
mais benefícios às pessoas
do que é possível imaginar. Poupamos dinheiro e
economizamos combustível, apreciamos a vista da
cidade, evitamos congestionamentos, adquirimos
mais equilíbrio, tomamos
sol, ficamos mais dispostos
e com o corpo em forma,
dormimos melhor, além de
sermos muito mais “amigos” do planeta, pois não
emitimos gases nocivos à
atmosfera e nem contribuímos para o aquecimento
global.
A prática do ciclismo se
faz presente na vida das
pessoas de várias formas,
seja para curtir o lazer com
a família no fim de semana,

seja como prática de exercícios e até mesmo como meio
de transporte.
EFICIENTE
Na saúde, o ciclismo é
eficiente no metabolismo
da gordura, também define
a musculatura das pernas e
trabalha a resistência dos
braços. O trabalho muscular ocorre por conta do
esforço, estabilidade e coordenação dos movimentos.
A distância percorrida, a
angulação do terreno, a velocidade em que se pedala,
tudo vai influenciar no trabalho muscular, resultando
no desenvolvimento físico
do ciclista. Pedalar também
contribui para melhorar
a coordenação motora e
prevenir a osteoporose,
aumenta a resistência à fadiga e às doenças crônicas
pulmonares, cardiovasculares, entre outras.
E isso tudo vai refletir na
forma do corpo e na pele.
Certamente quem pedala
fica bem mais bonito, pois
corpo com saúde é sinônimo de boa aparência.
COMO COMEÇAR?
Para quem pretende iniciar a prática do ciclismo, o
ideal é começar pedalando
de 15 a 20 minutos, três vezes por semana. É indicado
o uso de um tênis confor-

tável e equipamentos que
garantam a segurança do
ciclista como capacete, luvas, sinalizadores e roupas
adequadas e de preferência
coloridas, para chamar a
atenção dos motoristas.
Também é indicado que
a bicicleta tenha o guidão
alto para evitar esforços
na coluna. É preciso ter
atenção à postura. O tronco
precisa estar alinhado com
o quadril, com uma leve
inclinação à frente para
melhor apoiar e sustentar
os membros superiores sobre o guidão. O banco deve
estar regulado na altura
da extensão das pernas.
A altura ideal é, quando
sentado, encostar apenas
as pontas dos pés no chão.
ACADEMIAS
O Ciclismo Indoor, realizado nas academias, é
interessante para quem
não sabe se equilibrar na
magrela. Também é feito
com continuidade, sem
precisar se preocupar em
parar nos semáforos. Segundo os fisioterapeutas, se
o banco estiver muito alto
ou muito baixo pode prejudicar a postura do ciclista.
Vale destacar que antes
de iniciar qualquer tipo de
exercício, é recomendável
procurar um médico para
uma avaliação adequada.

Para quem pretende iniciar a prática do ciclismo, o ideal é começar pedalando de 15 a 20
minutos, três vezes por semana / GB Imagem

Dicas para um bom passeio:
Confira as condições da bicicleta para garantir uma pedalada sem surpresas;
Regule a altura do banco para pedalar com conforto (o ideal é na altura do quadril);
Planeje seu caminho;
Pedale com as duas mãos e evite levar objetos pendurados no guidão;
Sinalize com os braços a mudança de direção;
Pressione sempre os dois freios juntos, isso evita derrapagens e perda de controle;
Mantenha distância segura da lateral dos veículos estacionados, os motoristas
podem abrir as portas sem ver você;
Mantenha velocidade compatível com a via e com o trânsito local;
Não use celular e fones de ouvido. É lei e também é importante estar atento ao trânsito;
Quando não houver estrutura cicloviária, circule pela rua, e pedale no mesmo
sentido dos outros veículos;
Respeite o sinal vermelho e não pare sobre a faixa de pedestre.
Na calçada, é necessário desmontar da bike.

Saúde do Paraná promove live que Caroços na virilha, pescoço e axilas:
alerta sobre o perigo do tabagismo não espere para procurar um médico
Curitiba - A Secretaria
de Estado da Saúde (Sesa)
promoveu na sexta-feira
(27) uma ação educativa
e de prevenção sobre os
riscos do tabagismo para a
saúde. Especialistas debateram o tema em uma live
que abordou um breve histórico da luta contra o tabagismo no Paraná, doenças
pulmonares relacionadas
ao tabagismo e o Programa
Estadual de Controle do Tabagismo – diagnóstico dos
impactos da covid-19, ações
e perspectivas. O conteúdo
ficará disponível no canal
da Sesa no YouTube.
No próximo domingo
(29) é o Dia Nacional de
Combate ao Fumo – o
evento tem como objetivo
chamar a atenção para a
importância em alertar a
população da dependência
e riscos do tabaco. Segundo
a Organização Mundial de
Saúde (OMS), é a principal
causa de morte evitável no
mundo.
No Brasil, o Instituto
Nacional de Câncer (Inca)
aponta que 443 pessoas
morrem todos os dias por
causa da dependência da
nicotina. Desse total, 37.686
correspondem à Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 33.179 à doenças cardíacas, 25.683 a
outros cânceres, 24.443 ao
câncer de pulmão, 18.620
ao tabagismo passivo e
outras causas, 12.201 à
pneumonia e 10.041 ao
acidente vascular cerebral
(AVC).
Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto,
as iniciativas que alertam
e combatem o uso do tabaco, mostrando os efeitos
nocivos que o hábito pode
proporcionar, servem como
um grande incentivo para
aqueles que querem deixar
de fumar.
O Paraná é o único Es-

A OMS classifica o tabagismo como a dependência da droga
nicotina, presente em qualquer derivado do tabaco

tado que incluiu a comorbidade tabagismo na Ficha
de Notificação da Covid-19.
Dados preliminares do Notifica Covid-PR apontam
que dos 30.452 óbitos, 3,5%
apresentavam a comorbidade do tabagismo, sendo 70%
homens e 30% mulheres. A
faixa etária mais acometida
foi a de 60 a 69 anos, com
28% dos casos, seguida da
faixa de 70 a 79 anos.
TRATAMENTO
Na rede de saúde pública do Paraná, o atendimento à pessoa tabagista é
realizado por equipes multiprofissionais de saúde,
prioritariamente na atenção primária, que estão localizadas em todo o Estado.
São 1.726 estabelecimentos
com serviço de controle de
tabagismo. A metodologia é
a mesma preconizada pelo
Inca e Ministério da Saúde,
priorizando o estímulo à
mudança de comportamentos e a escolha de hábitos
saudáveis de vida. Os grupos, de 10 a 15 fumantes,
participam de sessões que
incluem avaliação clínica
e abordagem intensiva,
individual ou em grupo, que
estimulam a alteração do
comportamento.
Quando necessário, utiliza-se também terapia
medicamentosa após avaliação médica. Por conta da

pandemia, a Secretaria de
Estado da Saúde orientou
a suspensão das atividades
em grupos para cessação
do tabagismo, adiou o início
de novos tratamentos e
indicou a adoção de estratégias a distância para
garantir o acesso das pessoas que procuravam as
Unidades de Saúde. Em
95% dos estabelecimentos
que ofertam o programa
houve impacto nos atendimentos, desde 2020. Foram
implementadas outras estratégias, como atendimento individual, por meio
de chamadas online e até
grupos por aplicativos de
mensagens.
DOENÇA
O tabagismo é uma doença. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) classifica
o tabagismo como a dependência da droga nicotina, presente em qualquer
derivado do tabaco, seja
cigarro, cigarrilha, charuto,
cachimbo, cigarro de palha,
fumo de rolo ou narguilé.
Após ser absorvida, a nicotina atinge o cérebro entre
7 e 19 segundos, liberando
substâncias químicas para
a corrente sanguínea que
levam a uma sensação de
prazer e bem-estar. Essa
sensação faz com que os
fumantes usem o cigarro
várias vezes ao dia.

Umuarama - Conjunto
de cânceres que atacam o
sistema responsável por
ajudar no combate de infecções. Está é a definição de
Linfoma, conhecido como
íngua ou os populares caroços, que podem aparecer em
regiões como virilha, axila
e pescoço ao longo da vida.
No mês de agosto é celebrado o Dia Mundial de
Conscientização do Linfoma,
doença que atinge mais de
735 mil pessoas no mundo todos os anos, segundo a Associação Brasileira de Linfoma
e Leucemia (Abrale).
O sistema linfático é
composto por órgãos, vasos, tecidos linfáticos e
linfonodos. Esse sistema
todo produz e transporta
glóbulos brancos – que são
as células que combatem as
infecções e fazem parte do
sistema imunológico.
“O linfoma, ou a íngua,
são linfonodos aumentados,
que podem aparecer em
ocasiões como infecções,
por uso de medicamentos
e eventualmente cânceres.
Isso acontece quando as

células normais do sistema
linfático sofrem mutações
e passam a se multiplicar
sem parar, se espalhando
pelo organismo”, explica
a médica hematologista
Aruana Legnani Mohr
(CRM 31164 – RQE 20051).
A médica ressalta que
muitas pessoas deixam
para procurar um especialista meses após o aparecimento dessas ínguas
e isso pode prejudicar no
tratamento. “É importante
que o paciente não demore para procurar um
médico ao sentir qualquer
tipo de alteração nessas
áreas da axila, virilha e
pescoço. O que percebo
nos atendimentos é que
muitos pacientes deixam
para procurar um médico
depois de meses, e só vão
quando outros sintomas
começam a aparecer. O
diagnóstico precoce ajuda
em uma resposta de sucesso ao tratamento”, analisa.
Atenção aos sintomas
Os sintomas geralmente
aparecem como um agravante da doença, por isso, é

preciso atenção a eles: suor
noturno; aumento do baço;
perda de peso sem motivo
aparente; febre; coceira
na pele; fadiga; fraqueza, aumento de linfonodos
(gânglios).
Tratamento
O tratamento varia com
o tipo de linfoma e pode
envolver quimioterapia,
radioterapia e, em alguns
casos, transplante de medula óssea.
Dra. Aruana relembra
que existem medidas preventivas à doença, como
evitar a exposição prolongada a produtos químicos,
entre eles, os agrícolas,
e fazer um autoexame
frequentemente. “Quanto
mais conhecermos nosso
corpo, mais rapidamente
detectaremos alterações.
Procure um médico se notar a presença de uma
íngua, especialmente se
ela não for dolorosa, tiver
crescimento rápido e não
apresentar nenhum outro
sinal de infecção como febre e mal-estar”, orienta a
especialista.

O sistema linfático é composto por órgãos, vasos, tecidos linfáticos e linfonodos
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IECONOMIA

Governo aposta em novos programas
para gerar até 3 milhões de empregos
Brasília (AE) - O governo prevê a geração
de três milhões de novas vagas de emprego a
partir de programas de
incentivo à contratação
que estão sendo discutidos no Congresso. Em
participação na Live
Broadcast, promovida
pelo serviço em tempo
real da Agência Estado,
o ministro do Trabalho
e Previdência, Onyx
Lorenzoni, disse que a
estimativa é “conservadora” e fez apelo ao
presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM
-MG), para que vote a
medida provisória que
contém a criação dos
programas antes de 7
de setembro para não
perder validade.
“Estamos com uma
projeção conservadora de três milhões de
vagas de empregos que
esses três programas
poderão oferecer ao
longo do período em
que vão funcionar”,
disse Onyx. O ministro chegou a citar que
a geração de vagas
poderia ser até maior,
mas não detalhou qual
seria a contribuição de
cada programa, nem
quais premissas foram
adotadas para essa
projeção.
Em 2019, o governo lançou o programa Emprego Verde e
Amarelo, semelhante
a uma das iniciativas

em curso agora, com
desoneração de encargos na contratação
de jovens, e previu a
geração de 1,8 milhão
de vagas. Posteriormente, uma nota da
Secretaria de Política
Econômica (SPE) mostrou que 1,52 milhão de
postos seriam abertos
independentemente do
programa, e o efeito líquido da medida seria,
então, bem menor, de
271 mil vagas.
Os programas em

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

discussão no Senado
e já aprovados pela
Câmara são de três
tipos. Um deles, o chamado Priore, prevê a
contratação de trabalhadores de 18 a 29
anos ou com mais de 55
anos mediante encargos salariais menores,
incluindo pagamento
de FGTS e contribuição
à Previdência. Outro,
nomeado de Requip,
permite o pagamento
de bolsas de inclusão
e de qualificação para

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

profissionais de 18 a
29 anos ou de baixa
renda.
Uma terceira iniciativa institui o chamado “serviço social
voluntário”, por meio
do qual Prefeituras
poderiam contratar
trabalhadores de 18 a
29 anos ou com mais de
50 anos. Como incentivo, a União pagaria
uma espécie de bolsa,
de até R$ 125 mensais. Os programas
estariam atrelados a

cursos de qualificação
profissional.
O ministro disse que
os mais jovens têm
uma taxa de desemprego mais elevada, assim
como os mais experientes acabam tendo
dificuldades para se
manter no emprego
conforme o avanço da
idade. Outras faixas
etárias, segundo ele,
têm enfrentado menos
dificuldades.
Onyx antecipou ainda que a pasta discute

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

com a Caixa um programa de Microcrédito
Digital Produtivo, para
permitir que empreendedores e informais
tenham acesso a crédito para melhorar
sua área de atividade.
Segundo o ministro,
deve ser disponibilizada uma linha de R$
10 bilhões, suficiente
para atender 10 milhões de pessoas. (Colaboraram Francisco
Carlos de Assis e Thaís
Barcellos)

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

LANÇAMENTO ESPECIAL
PARQUE ONIX!

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

Próximo ao shopping Palladium e ao Supermercado
Atacadão, região nobre de Umuarama! Serão construídas
28 residências, contendo 95m² de área construída contendo excelente padrão de acabamento! Compostas por
1 suíte máster com closet, 2 quartos, sala e cozinha com
pé direito alto, área de serviço e garagem para dois carros.
Além disso, possui amplo terreno a partir de 203m² de área
total! As casas serão financiadas em até 90% pela Caixa
Econômica Federal, com entrada facilitada e parcelada
em até 24 meses! Valor R$ 360.000,00!
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CHEVROLET
CHEVROLET
ONIX 17/18
Azul, 36.000Km. R$
57.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

SPIN LTZ
7 lugares, automática
2014, branca R$ 48.000,00
3622-3292 99976-0563

IMPORTADOS
IMPORTADOS
CIVIC ELX 18/18
Preto. R$ 105.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

COROLLA SEG
2010
Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

SONATA 2012
Preto, completo. R$
60.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
GOL 1.0 10/11

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

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

RENAULT

RENAULT

SANDERO
STEPWAY 11/12
Prata, R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CAMINHÕES
CAMINHOES
MERCEDES
BENZ 16 18
Trucado granel, ano 88,
motor novo, branco. R$
120.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

despensa, área de serviço
com cozinha planejada,
edícula, 1 Quarto ao lado
da edícula, lavado externo
e 2 vagas de garagem.
Além disso, todos os moveis
ﬁxos permaneceram na
residência, Localizada na
Rua Jandaia, n° 5569,
Zona III em Umuarama/
PR. Valor R$ 430.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

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

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

COMUNICADO
DE EXTRAVIO

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

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

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

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótima residência à venda!
Excelente localização,
contendo terreno com
área total de 262,50m² e
dimensões de (7,50x35,00),
sendo 170,00 m² de área
construída, composta por
1 suíte, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE
R$ 320.000,00 - Próximo
ao Colégio Pedro II, Av.
Tapuia 6262. Residência
em alvenaria com 149m2.
Sendo 3 quartos, sala,
banheiro social, ampla
cozinha, edícula com
churrasqueira, despensa,
lavanderia e garagem para
dois veículos. Terreno 450m2
(10x45m). Interessados
tratar com Elias Corretor de
Imóveis (44) 99103-2617

ÓTIMA
OPORTUNIDADE
R$ 135.000,00 - Ao lado
do PQ. Exposição no PQ.
Bonﬁm, Rua Itália 2043,
residência em alvenaria,
terreno 360m2 (12x30m)
construção 71m2, sendo:
2 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, edícula,
despensa e lavanderia.
Garagem para dois veículos.
Tratar com Elias Corretor
de Imóveis (44) 99103-2617

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 114.900,00

CRUZE LT TURBO

18/19 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 144.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 195.900,00

BB20 1.6 PREMIUM

15/15 PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 57.900.00

HONDA HR-V EX

19/19 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 64.900,00

.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

AVISOS
E EDI
AVISO E EDITAIS
TAIS

Vanessa Felix da Silva,
Localizada na Av. Londrina,
4437, Sala 01, comunica o
extravio do Alvará nº 35.303,
tornando o mesmo sem
efeito com essa publicação.

CARROS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

B5

IMÓVEIS J
05991

APARTAMENTOS
APARTAMEN
TOS

ELIAS
CORRETOR DE
IMOVEIS VENDE

R$ 140.000,00 - Próximo
ao Supermercado Vivian no
Ed. Ouro Verde, Apto n° 32,
Bloco 4, contendo 3 quartos,
sala, cozinha e banheiro
social, situado no 4° andar,
área construída 59,26m2
e área total 79,23m2 com
garagem para um veículo.

Interessados tratar com
Elias Corretor de Imóveis
(44) 99103-2617

LOTES RURAIS
LOTES
RURAIS
ABDON E
CABRELI

Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada
Jurupoca, próximas a
chácara do Celeiro, saída
para Serra dos Dourados!
Todas as chácaras são
cercadas, possui agua
instalada, escritura
individual, contendo
ótima topograﬁa! São
14 chácaras no total,
a partir de 2,000ha.
Valor A PARTIR de R$
450.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda, contendo
topograﬁa plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador
e capacidade para 8
vacas simultâneas,
barracão
coberto
com cocheira, para
no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira

com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210

GRANDE
LEILÃO
NESTA QUARTA
DIA 01/09
ÀS 10 HORAS

CHÁCARA PARA
MORADIA
Procuro família pequena, de
preferência aposentados,
para trabalhar e morar
em chácara com casa
de moradia em alvenaria
seminova de 137m2,
poço artesiano que
produz 10.300 litros/

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS
FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br
hora e sistema de
irrigação, contendo
21000 m2 de terras
para plantio de horta,
cana, mandioca mansa,
maracujá, chuchu, etc.
Combinar pelo telefone

(44) 99972-7191

9 8409-8580.

CHÁCARA
VENDO

VENDO
TERRENO

10 Mil metros², poço
artesiano, casa de madeira.
R$ 300.000,00. Fone: (44)

300 MTS², Jd Xangrilá.
R$ 75.000,00. Fone: (44)
9 8409-8580

Veículos
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INOVOS PRODUTOS

Chevrolet escolhe caminhonete S10
para estrear versão Z71 no Brasil
A configuração mais
aguardada de fãs da S10
vem aí. É a versão Z71,
cultuada globalmente
principalmente por agregar um visual mais aventureiro a picapes.
Inédita no país, a S10
Z71 é um dos quatro
produtos que a Chevrolet
irá lançar no Brasil ainda
neste ano. Até então, a
marca havia confirmado
o Novo Bolt EV e o Novo
Equinox.
A S10 é referência:
são mais de 25 anos de
tradição e a única picape
da categoria com mais
de 1 milhão de unidades
12
produzidas
no país. De lá

VENDA

Residência
R$ 1.500.000,00
Resid. em alv., Av. Flórida, nº
4505, L. 07, Q. 39, Zona I. Área total de
terreno de 490,00 m² e const. de aprox.
189,50 m². Ótimo ponto comercial

Venda

Residência
R$ 1.200.000,00
Residência em alvenaria, com
área total de terreno de 490m², sendo
14m x 35m, e área construída de aprox.
212,07 m², localizada na Av. São Paulo
nº 5363, Zona II. Contendo: 01 suíte
com hidro e closet, 02 quartos, sala de
jantar, sala de estar, sala de tv, cozinha,
BWC social, lavanderia, dispensa,
churrasqueira, piscina e escritório.

Venda

Residência
R$ 850.000,00
Resid. em Alv., na Av. Duque
de Caxias, nº 4434, Zona Armazém,
com área de terreno de aprox. 402 m² e
construção de aprox. 280 m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, BWC, área de serviços, 02 vagas
de garagem, piscina, edícula com 01
quarto, 01 BWC e 01 escritório. Próx. a
Prefeitura e Centro Cívico

Venda

Residência

R$ 800.000,00

Venda

para cá, foram inúmeras
atualizações mecânicas,
tecnológicas e visuais,
sempre com foco na robustez e capacidade todo-terreno.
“Continuamos investindo também no fortalecimento da marca S10.
Com a adição da versão
High Country, trouxemos
um público que busca o
máximo em sofisticação,
conectividade e segurança. Já a versão Z71 chegará em outubro para atrair
um perfil de consumidor
inédito à picape”, diz
Hermann Mahnke, diretor
-executivo de Marketing
da GM América do Sul.

Residência
R$ 550.000,00
Residência em alvenaria, no
lote 12-B, da quadra nº 31, localizada
na Rua Ceará, nº 5361, Zona II, com
área total de terreno de 245,00 m², e
área construída de aproximadamente
128,87 m², sendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, B.W.C social e garagem.

Venda

Residência
R$ 470.000,00
Venda
Alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem.
Residência
R$ 380.000,00
Venda
Resid. em alv., área total de
terreno de aprox. 291,69 m² e área
construída de aprox. 100 m², localizada
na Av. Duque de Caxias, 5131, Zona IV,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Próx. ao SESC.
Residência

R$ 280.000,00

Venda

Residência em alvenaria,
com área total de 161,59 m² e área
construída de aproximadamente
97,75m², localizada na Rua Otavio
Barbosa da Silva, nº 1975. Contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviço e garagem.

R$ 750.000,00

Venda

Residência em alvenaria,
no lote 04, da quadra nº 72, localizada
na Rua Perobal, nº 4328, Zona I, nesta
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, com área total de terreno
de 425,00 m², e área construída de
aproximadamente 191,59 m², sendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
01 B.W.C social, área de serviços e
garagem.

Residência

R$ 650.000,00

Venda

R$ 700.000,00

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

Sobrado

R$ 600.000,00

Venda

Sobrado em alv., na Av. das
Indústrias, nº 2804, Zona VII, com área
total de terreno de aprox. 184,00 m²
e área const. de aprox. 216,00 m²,
01 suíte com closet, 02 quartos com
armários planejados, coz. com móveis
planejado, 01 lavabo, 02 banheiro
sociais, sala, sala de TV, sótão, área
gourmet com pia e churrasqueira,
lavanderia fechada e garagem.

Sobrado

R$ 420.000,00

Sobrado em alvenaria, no lote
1-B, da quadra nº 13, localizado na Rua
Delmiro Scarpetto, 2297, no Jardim
Colorado, nesta cidade de Umuarama,
Estado do Paraná, com área total de
terreno de 184m², e área construída de
aproximadamente 159,20m², sendo
01 suíte com sacada, 1 quarto com
sacada, 1 quarto simples, sala, cozinha,
02 B.W.C social e garagem coberta.

R$ 240.000,00

Venda

Residência

Sobrado
Venda

Venda

Residência

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

ANUNCIO
setembro”, diz Carlos
Depois de comunicar Zarlenga, presidente da
a retomada dos investi- GM América do Sul.
mentos de R$ 10 bilhões
Os p ro duto s s erã o
no país e de confirmar anunciados um a um atrao desenvolvimento da vés de websérie promovifutura geração da picape da pela marca a partir da
Montana, a GM vai reve- próxima semana. A selar os quatro produtos quência de divulgação dos
Chevrolet que lançará vídeos não corresponde
até o fim deste ano no necessariamente a ordem
Brasil.
da chegada dos modelos
“A C h e v r o l e t e s t á às concessionárias.
preparando uma granAs novidades focam púde ofensiva no segundo blicos com necessidades
semestre, que inclui no- e anseios distintos e vão
vidades nos mais estra- inovar também ao incortégicos e promissores porar tecnologias inéditas
segmentos do mercado. para a marca, reforçando
Vamos ter uma novida- o portfólio vencedor da
imobiliarioparana
.com.br
de por mês
a partir de Chevrolet
no país.

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

Residência
R$ 180.000,00
Venda
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.

Apartamento

R$ 1.300.000,00

Venda

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

Residência

R$ 175.000,00

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

Residência
R$ 140.000,00
Venda02 Residências em alv., Rua Santa
Madalena, 4933, Pq. San Marino, área
total de 278,20m², e área const. de
aprox. 114,50m², sendo resid. da frente:
02 quartos, sala, coz., 01 B.W.C social,
área de serviços e garagem. Resid. dos
fundos: 02 quartos, sala, coz., 01 B.W.C
social, área de serviços e garagem.
Sobrado
Venda

R$ 390.000,00

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

Apartamento

Ed. Burle Marx, apto 1001,
com área total de aprox. 136,88 m²,
e área privativa de aprox. 74,71 m²,
Av. Paraná, nº 5636, Zona II, 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, BWC social,
lavanderia e 01 vaga de garagem.
R$ 350.000,00

Venda

Edifício Ipê, apto. nº 403,
com área total de aproximadamente
104,05 m² e área útil de aprox. 65,40
m², Localizado na Rua Dr. Camargo nº
5360, Zona II, CEP sob nº 87501-378,
nesta cidade de Umuarama, Estado do
Paraná. Contendo 01 suíte, 01 quarto,
sala, cozinha planejada e uma vaga de
garagem nº 20.

Apartamento

Comercial
Locação

R$ 380.000,00

Venda

Apartamento

R$ 1.350,00
Resid. em alv., com
área total de aprox. 159,50 m² e aprox.
106,00 m² de área const. Localizada
na Rua José Dias Lopes, nº 4699, Zona
III. Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala
de TV, sala de jantar, cozinha com
móveis planejados, área de serviços,
despensa e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Residência
Locação

R$ 200.000,00

Venda

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

Terreno

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

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

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.300,00

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

Sobrado res., com área
total de 117,84 m² e área construída
de aprox. 144,26 m², localizado na
Rua Floraí, nº 1179, Jardim Paraíso
(Próximo a Pastelaria do Milani),
contendo 01 suíte com sacada, 01
quarto com sacada, 01 quarto, sala,
cozinha, BWC social, lavabo, área
de serviços, despensa, edícula com
churrasqueira e garagem. ALUGUEL
+ COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.

Apartamento

R$ 1.500,00

Locação

Ed. Espanha, apto 104 Localizado na Av. Rio Branco, nº 4185.
Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha com armários, BWC social,
área de serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.

Terreno

R$ 1.000.000,00

Lote de terra nº 33 da quadra nº
66, com área total de 543,70 m², sendo
15 m x 36,25 m, localizado na Av. Rio
Branco. Próximo ao antigo Pronto
Atendimento Municipal.

Terreno

R$ 975.000,00

Venda

R$ 550.000,00
Venda
Ed. Aston Park, apto
33, com área total de aprox. 151,19
m², e área privativa de aprox. 103,10
m², localizado na Rua Japurá, nº 3601,
Zona I, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, 01 BWC social, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem sob nº 41 e 42.
Apartamento

R$ 780.000,00

ZONA II

Sobrado Residencial, com área de terreno de aproximadamente 245,00 m² e área
construída de aproximadamente 207,00 m², localizado na Rua Ceará, nº 5508, Zona
II. Contendo 01 suíte máster, 03 quartos, BWC social, sala, cozinha, lavabo, edícula
com churrasqueira e BWC, despensa, área de serviços e garagem.

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

Terreno

R$ 1.500,00
Apto. sobreloja nº 02,
localizado na Rua Doutor Camargo,
nº 5306, Zona III, sobre a Auto Escola
Astra, contendo 2 quartos, sacada,
sala, BWC social, cozinha, área de
serviço e lavanderia coberta e 02
vagas de garagem. (Aluguel + Seguro
Anual + Coleta de Lixo).

Apartamento

Apartamento

R$ 700,00

Locação

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

R$ 85.000,00

Venda

Lote de terras nº 27, da quadra
nº 07, com área total de 180,46 m²,
sendo 7,00 de frente e 25,78 m de
fundos. Localizado na Rua José Grandi
Russi, s/nº, no Loteamento Jardim
Caravelle.

Comercial

R$ 12.000,00

locação

ATENÇÃO

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

R$ 7.000,00

Locação

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

Comercial
Locação

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

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

Comercial

R$ 4.500,00

Salão Comercial, com área
total de aproximadamente 286,00 m²,
no lote 30, quadra 05, localizado na Av.
José Inácio da Paixão, nº 2843, Parque
Interlagos, contendo 02 BWC, cozinha,
mezanino e escritório. ALUGUEL +
COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área aprox. de
400m². Contém: recepção, 02 salas, 2
bwc e cozinha. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 3.700,00
Salão Comercial, com área
total de aproximadamente 286,00 m²,
no lote 30, quadra 05, localizado na Av.
José Inácio da Paixão, nº 2833, Parque
Interlagos, contendo 02 BWC, cozinha,
mezanino e escritório. ALUGUEL +
COLETA DE LIXO + SEGURO ANUAL.

Comercial
Locação

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

Locação

Residência
Resid. em alv., área total de terreno de
aprox. 175 m² e área const. de aprox.
129 m², Rua Olimpio Spina, s/ nº,
Parque Interlagos. 01 suíte com closet,
02 quartos, sala, coz., BWC social, área
de serviços, área gourmet e garagem.
Próx. ao Shopping Palladium e Cond.
Euro Park*

Comercial

Comercial

LOCAÇÃO

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

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

Locação

Venda

Venda

R$ 8.000,00

Locação

Locação

Venda
Venda Resid. em alv. com área total de

Apartamento
Venda

A S10 tem mais de 25 anos de tradição e a única picape da
16 à 31 produzidas
/ Agosto de 2021
categoria com mais de 1 milhão de unidades
no país

Locação

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

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

Locação

