Filiado à:

Nº: 11.943 - R$ 2,50
Desde 1.973 - Ano: 48
Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho
Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Umuarama,
Domingo e Segunda-feira,
30 e 31 de Agosto de 2020

EXAMES POR IMAGENS NOS ANIMAIS - O diagnóstico de doenças por imagens
também é possível e bastante eficiente nos animais. O Ilustrado PET deste domingo
destaca a importância desta tecnologia para identificar e ajudar a curar as doenças
nos bichos. Página A5

A NATUREZA COMO ELA É - Fotos inéditas da natureza feitas pelo fotógrafo
umuaramense Sérgio Vercezi Filho vão ilustrar uma coluna dominical no Ilustrado
a partir deste fim de semana. E começa com o flagrante que ele fez de uma onça
pintada. Página A4

Milhares de eleitores de Umuarama
tiveram mudança no local de votação

Os locais de votação em Umuarama diminuíram de 33 para 25
na eleição deste ano em relação
à eleição de 2018. Com isso, foi
feito remanejamento e milhares
de eleitores vão votar em local
diferente. Quem votava na Unipar
sede, agora vai votar no campus
3, quem votava do Colégio Pe Manuel da Nóbrega e Jardim União
vai para a UEM. E tem outras
mudanças. O eleitor pode ver o
local no aplicativo e-Titulo, onde
também dá para se candidatar a
mesário e justificar o voto.

REGIONAL

Polícia apura
acidente que
matou 5 da
mesma família
Página A6
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Bolsonaro
repete que
auxílio vai até
o fim do ano

Convenções
começam segunda
e vão até dia 16
Campanha
incentiva mulheres
na política
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Som alto e
motorista
bêbado são
alvos dos fiscais
Página A6

O ADEUS A UM DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS - A Casa Santa Catarina sempre fez parte
da paisagem de Umuarama. Foi construído na década de 60. Mas, parte do prédio
histórico está sendo demolido para dar lugar a outro empreendimento. Veja relato da
família Fontana sobre o adeus. Página A4
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Chefe do Cartório Eleitoral Carlos Furlan diz que as alterações foram necessárias
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APELO POR DOAÇÃO DE PLASMA EM UMUARAMA - Profissionais de Saúde (foto)
do Hospital Cemil de Umuarama fizeram neste sábado um apelo para as pessoas
que tiveram covid-19 e foram curadas. Elas devem doar plasma no Hemonúcleo para
ajudar outras pessoas. Veja como. Página A7
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ELEIÇÕES 2020

Prazo para realização das
convenções inicia nesta segunda-feira

Umuarama - Bandeiras, jingles, auditórios lotados, clima festivo e centenas de correligionários
estampando suas preferências entre os candidatos do
partido. Esse foi o cenário da maioria das convenções
partidárias dos últimos anos, antes da pandemia do
coronavírus. Mas em 2020, o tradicional evento será
impactado pelas mudanças ditadas pelo contexto do
distanciamento social.

EM UMUARAMA

Em Umuarama, o novo decreto municipal da última
semana permitiu a realização de reuniões com até 80
pessoas, o que pode facilitar a realização presencial das
convenções. A Justiça Eleitoral informou que a opção
vai ficar a critério dos partidos. Na cidade, nem tudo
está definido. Figuram como possíveis candidatos a prefeito até agora o atual Celso Pozzobom (PSC) que deve
ir à reeleição, o advogado Sandro Gregório (Progressita
) que anuncia a sua intenção, o mesmo ocorrendo com
a Professora Beth (PT) e Giuliano Tureta (PRTB).
Outros nomes podem surgir nos próximos 15 decisivos
dias para a definição das chapas. No grupo do prefeito
Pozzobom, falta acomodar os nomes do vereador Junior
Ceranto e do atual vice-prefeito, Hermes Pimentel. Os
dois estariam de olho na vice.

PRAZO

A primeira alteração nas convenções, refere-se ao
novo prazo para a realização desses encontros, do dia
31 de agosto a 16 de setembro. Portanto, nesta semana
os partidos políticos iniciam o processo que vai formular a lista oficial de candidatos aos cargos públicos
municipais deste ano. A Justiça Eleitoral estima que
receberá cerca de 500 mil registros de candidaturas
para as disputas pelos cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores envolvendo os municípios brasileiros,
nesta eleição.
A grande novidade das Convenções, este ano, fica
por conta do que prevê a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.623/2020 que autoriza a realização de
encontros virtuais, isto para que as siglas promovam
as medidas sanitárias necessárias diante do risco de
aglomerações e transmissão do vírus da COVID-19. O
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina também
que as legendas garantam ampla publicidade, a todos os
seus filiados, das datas e medidas que serão adotadas.

VEREADOR SEM COLIGAÇÃO

O professor de Direito Eleitoral da Pós-Graduação

da Universidade Estadual de Londrina, Guilherme
Gonçalves, reforça também que o pleito deste ano
será o primeiro no qual não será permitido coligar
para a disputa de vereadores, ou seja, não será
possível unir dois ou mais partidos com vistas à
apresentação conjunta de candidatos aos cargos
proporcionais. “Os partidos políticos já estão organizando as suas convenções e deverão agir no
âmbito do próprio partido político. Aquele que não
se organizar para lançar uma chapa forte, com a
cabeça de chapa, vai ter problema para eleger uma
bancada de parlamentares. Para lançar uma chapa
forte, será necessário ter um candidato majoritário,
à prefeito, que consiga consolidar a força do partido
naquela cidade. Outra observação, importantíssima,
é observar a cota de gênero - não lançando candidaturas de mulheres, que não sejam de fato, viáveis e
estruturadas ”, alerta o professor.
Os partidos têm autonomia para utilizar as ferramentas ou plataformas tecnológicas que entenderem
adequadas. Porém, devem sempre observar as regras
e prazos da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
da Resolução TSE nº 23.609/2019, que norteiam as
adaptações previstas quanto à abertura do livro-ata,
registro de dados, lista de presença e respectivas assinaturas. A resolução estabelece que o módulo externo
do Sistema de Candidaturas (CANDex) funcionará
como livro-ata da convenção virtual, registrando-se
diretamente na ferramenta as informações relativas à
ata e à lista dos presentes.

ATA DA CONVENÇÃO

Para os partidos que dispõem de livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral podem, à critério individual,
utilizá-lo para registrar a ata da convenção e a lista
de presença. As informações serão posteriormente
inseridas no sistema CANDex. Para confirmar a lista
de presença, deverá haver registro nos mais diversos
meios, como: assinatura eletrônica, registro de áudio
e vídeo, coleta presencial, ou outro mecanismo que
possibilite a identificação dos participantes e sua
anuência sobre o conteúdo da ata. “Vale ressaltar que
as convenções podem ser realizadas presencialmente,
desde que respeitem as regras sanitárias. Em ambos os
casos, presenciais ou virtuais, ratificamos que as atas
deverão ser publicadas no Portal do TSE, no sistema
de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais
(DivulgaCandContas), conforme prevê a Resolução nº
23.609/2019”, esclarece Gonçalves.

VIOLÊNCIA INFANTIL: A VÍTIMA É ABANDONADA À SUA PRÓPRIA SORTE
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Immanuel Kant (1724 - 1804) foi um filósofo
prussiano, professor universitário e escritor. Nasceu
e passou toda sua vida em Königsberg na Prússia.
Na adolescência, como estudante, era sólido, mas
não espetacular, preferindo o bilhar ao estudo. Viveu
uma vida extremamente regulada, era metódico e
pontual em tudo que fazia. Amplamente considerado
como o principal filósofo da era moderna, operou,
na epistemologia, uma síntese entre o racionalismo
continental (onde impera a forma de raciocínio dedutivo), e a tradição empírica inglesa (que valoriza
a indução). É autor, dentre outras obras da “Crítica
da Razão Pura”. É dele a frase: “A inumanidade que
se causa a um outro, destrói a humanidade em mim.”
Diante da recente repercussão do caso de
abuso sexual intrafamiliar culminando com a gravidez precoce de uma criança com 10 anos de idade,
convém ressaltar que tal fato é mais corriqueiro do
que todos nós possamos imaginar. Há relatos de
que a pandemia fez saltar a incidência de violência
e abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. O isolamento social obrigou as pessoas
a ficarem reclusas nas suas próprias casas, o que
acirrou o contato físico permanente por meses a fio,
provocando o aumento da violência, sobretudo, contra mulheres e crianças. Os danos físico, psíquicos e
morais infringidos a essas pessoas vulneráveis são
gravíssimos. O quadro é estarrecedor e as vítimas
são abandonadas a sua própria sorte.
Priore, historiador, nos ensina que a violência contra a criança e o adolescente esteve presente
durante toda a história da humanidade. A relação
de dominação e disciplinamento dos menores como
vítimas de maus tratos e descaso por parte da sociedade, observada desde os mais antigos registros, e
que estão arraigados a nossa cultura, se contrapõe
a uma nova perspectiva de apoio e proteção integral
a essas crianças e adolescentes que se tenta impor
contemporaneamente. Na colonização do Brasil
por Portugal, os Jesuítas se posicionavam contra a
matança dos índios, bem como ao abuso sexual de
mulheres e crianças pelos portugueses. Os padres
se preocupavam em catequizar e batizar as crianças
índias e posteriormente incorporá-las às casas de
meninas e meninos índios. Os filhos nascidos fora
do casamento – produtos da miscigenação entre
brancos, índios e negros -, estavam fadados ao
abandono. Essas crianças eram deixadas nas portas
das casas e, muitas vezes, sofriam abusos de toda
ordem, inclusive eram atacadas por animais.

A agressão infantil intra ou extrafamiliar é,
sem sombra de dúvida, uma situação que gera sério
conflito moral e que exige um repensar ético sobre
ações concretas que podem e devem ser tomadas
com o intuito de garantir a proteção a essas pessoas
vulneráveis, que são as crianças e adolescentes. O
ECA – Estatuto da Criança e adolescente, prevê
proteção integral aos menores de 18 anos. Entrou
em vigor para garantir os direitos elencados na
Constituição Federal a todas as crianças e adolescentes, independentemente das condições sociais,
familiares e econômicas. Uma rede de proteção foi
criada para atender essas pessoas. O Poder Judiciário criou vara especializada para cuidar desses
processos, inclusive, aplicando penas mais severas
de reclusão ao abusador. Todavia, como proteger se
o silêncio da vítima é confiscado pelo agressor?
Morales, psicólogo, ensina que a relação
sexual que é aceita como moralmente lícita na sociedade, tendo em vista a anuência dos envolvidos,
não é moralmente aceita quando as partes carecem
da capacidade de consentir espontaneamente ao
ato sexual. É isto que normalmente acontece no
abuso sexual intrafamiliar de menores, onde pode
ocorrer coação explícita – uso de força ou ameaça -,
ou suspeita de compulsão – chantagem ou engano.
Kant, leciona que: “No reino dos fins, tudo
tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma
coisa tem preço, pode ser substituída por algo
equivalente; por outro lado, a coisa que se acha
acima de todo preço, e por isso não admite qualquer
equivalência, compreende uma dignidade”. Lamentavelmente, no abuso sexual intrafamiliar, vemos
a criança sendo coisificada, usada apenas como
meio para que o adulto consiga seus propósitos. O
abusador não a vê como pessoa humana.
O repugnante nessa história da humanidade
é constatar que o silêncio da vítima é sim confiscado
pelo agressor, todavia, o mais cruel é saber que a
cumplicidade dos parentes não agressores, que se
omitem de qualquer ação de proteção à vítima ou
denúncia do agressor (temem expor a família ao
escárnio social), são fatores que dificultam a solução
desse conflito moral que assola e envergonha nossa
sociedade. Triste realidade!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Coluna Ilustradas
Bolsonaro repete que
prorrogará auxílio emergencial
Caldas Novas (GO) (AE) - O presidente Jair Bolsonaro repetiu neste sábado, dia 29, que o governo
pretende prorrogar o auxílio emergencial pago a informais e desempregados até o fim deste ano, com um
valor menor que os R$ 600 atuais, mas superior a R$
200. O presidente passou a semana em reuniões com
ministros, incluindo o da Economia, Paulo Guedes,
para tratar do assunto e também do Renda Brasil,
programa que será lançado para substituir o Bolsa
Família. O valor das próximas parcelas do auxílio
deve ficar em torno de R$ 300. “Ele é pouco para
quem recebe e muito para quem paga. Vocês gastam
por mês R$ 50 bilhões neste auxílio. Nós pretendemos,
com um valor menor, que obviamente não será R$ 600,
mas também não será R$ 200, prorrogá-lo até o final
do ano e com isso fazer com que a economia volte à
sua normalidade”, disse Bolsonaro durante cerimônia
pública em Caldas Novas (GO) de inauguração de
uma usina solar.

Renda Brasil deve propor que
empresas doem recursos a
famílias carentes
O governo quer permitir que empresas doem
recursos a famílias carentes no âmbito do programa
Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família e será
a marca social da gestão Jair Bolsonaro. A ideia do
Ministério da Cidadania é dar às companhias que aderirem à iniciativa o chamado “Selo Cidadania” como
reconhecimento - não haveria incentivo financeiro
ou subsídio. A proposta consta em um documento
enviado pela Cidadania ao Ministério da Economia
em 13 de agosto e foi confirmada pela reportagem
com fontes que participam das discussões. “No eixo
de envolvimento do setor privado, o programa busca
o apoio de particulares e empresas que possam
ajudar os brasileiros em situação de vulnerabilidade
para que alcancem a verdadeira cidadania”, diz o
documento. Segundo apurou a reportagem, a ideia
é usar inteligência artificial para permitir que a
empresa escolha doar para famílias de determinado
perfil ou localidade, mas sem revelar dados pessoais
dos beneficiados.

Teste de segurança confirma
credibilidade da urna eletrônica
Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, por videoconferência, que marcou o encerramento do Teste
de Confirmação do Teste Público de Segurança (TPS)
2019 do Sistema Eletrônico de Votação, o presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso, afirmou que a urna eletrônica é
segura e que nunca foi constatado qualquer tipo de
fraude que pudesse comprometer o resultado das
eleições. A última etapa do TPS 2019 confirmou a
segurança e a credibilidade da urna eletrônica. Durante três dias, o grupo de investigadores formado
por peritos da Polícia Federal não conseguiu repetir
a totalidade dos planos de ataque executados com
êxito em novembro do ano passado. Ou seja, eles
não quebraram as principais barreiras de segurança
implantadas pela equipe técnica do TSE e reconheceram que o ajuste realizado blindou a vulnerabilidade
detectada.
O secretário de Tecnologia da Informação (STI)
do TSE, Giuseppe Janino, disse que o teste evidencia que o sistema está pronto para ser colocado em
operação muito mais fortalecido. Antes de responder
às perguntas dos jornalistas, Luís Roberto Barroso
elogiou a equipe da STI pelo valioso trabalho que
presta à Justiça Eleitoral e agradeceu a participação
dos peritos da Polícia Federal no procedimento que
atestou a segurança da urna eletrônica.

Construir ciclovias e calçadas
gera emprego e combate
a mudança do clima
Apesar de no Brasil a principal fonte de emissão
de gases de efeito estufa ser o desmatamento, seguido
da agropecuária, nas cidades o problema recai sobre
energia, categoria que inclui o transporte. A queima
de combustíveis fósseis em caminhões, ônibus e veículos responde por quase um quarto das emissões
brasileiras do setor de energia. “E essa é uma curva
ascendente, iniciada em 2009, e turbinada, entre
outros fatores, pelo forte aumento da quilometragem
total rodada por automóveis e motocicletas”, aponta
relatório elaborado por Instituto ClimaInfo, Observatório do Clima e GT Infraestrutura.
O estudo do ClimaInfo calcula que cerca de 2 mil
empregos podem ser gerados imediatamente com
investimentos de R$ 1 bilhão em mobilidade ativa. O
valor seria suficiente para construir 5.000 km de ciclovias, ou criar 2.000 km de faixas exclusivas de ônibus,
ou recuperar e construir 1.750 km de calçadas.
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IELEIÇÕES 2020

Eleitores de Umuarama
precisam ﬁcar atentos nas
alterações de locais de votação

CONFIRA AS
ALTERAÇÕES
Os eleitores que votavam na Unipar Sede, Colégio Dynamis (Elite Rede
de Ensino), Colégio Global
e Escola Doutor Germano
agora vão votar no Campus
III da Unipar, localizado na
avenida Tiradentes. “Verificamos que o Campus III tem
uma boa estrutura para
receber esses eleitores, seguindo as recomendações
de prevenção ao coronavírus”, ressaltou o chefe de
Cartório.
As alterações também se estendem para os
eleitores que votavam no
Ceebja, que agora foram

Aplicativo e-Título
O e-Título é um aplicativo móvel para obtenção
da via digital do título de
eleitor. Permite o acesso
rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral.
Apresenta dados como:
zona eleitoral, situação
cadastral, além da certidão de quitação eleitoral
e da certidão de crimes
eleitorais. Em 2020, ficou
mais fácil acessar o aplicativo: agora é possível
entrar com o número
do CPF, sem precisar
lembrar do seu número
do título de eleitor. Outra
novidade permite que os
eleitores se cadastrem
como mesários voluntários. E o app se tornou
acessível para pessoas
com deficiência visual.
transferidos para o Colégio
Estadual Prof. Paulo A.
Tomazinho (CEPAT – Colégio Estadual). A Escola
Jardim União e o Colégio
Padre Manuel da Nobrega
também deixaram de ser
local de votação e eleitores
foram remanejados para
o Campus da Universidade Estadual de Maringá
(UEM) na avenida Ângelo
Moreira da Fonseca.
Para finalizar as alterações, os umuaramenses
que votavam no Colégio
Estadual Princesa Isabel
agora vão votar no Colégio
Pedro II.
DISTRITOS
Os eleitores dos distritos
de Umuarama também
precisam ficar atentos as
alterações. Em Roberto
Silveira, que tinha apenas uma seção, os leitores
foram transferidos para
Santa Eliza e Jardim Vila

Segundo Furlan, os eleitores precisam ficar atentos às
mudanças e os umuaramenses e moradores dos distritos já
podem conferir o local de votação pelo aplicativo e-Título

Nova União para Serra dos
Dourados.
SEÇÕES ELEITORAIS
Ainda segundo Carlos
Sérgio Furlan, algumas
seções eleitorais também
foram agregadas, porém
os locais de votação continuam o mesmo. “Por isso
a importância de baixar o
e-Título é já verificar onde
você vai votar. No dia das
eleições vamos identificar
as seções que foram agregadas para facilitar a vida
do eleitor”, falou.

Eleitor com deficiência
A Justiça Eleitoral também avisa que até 1º
de outubro de 2020, o eleitor com deficiência
ou mobilidade reduzida poderá requerer junto
à Justiça Eleitoral para votar em outra seção
ou local de votação de seu município que seja
mais confortável.

Campanha incentiva mulher
a participar de cargos políticos
Brasília – (AG BR) - O
Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lançou na
semana que passou uma
campanha para incentivar a
participação das mulheres
em cargos políticos. O Mais
Mulheres na Política tem
como objetivo garantir que
seja eleita ao menos uma
vereadora em cada um dos
5.570 municípios brasileiros
nas Eleições 2020.
De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas para
as Mulheres (SNPM), órgão
do Ministério da Mulher,
apesar das mulheres representarem 52,5% do total de
eleitores no país - 77 milhões
de eleitoras -, em 2016 as
mulheres foram eleitas para
governar apenas 11,6% das
prefeituras do país e 13,5%
do total das cadeiras das
câmaras municipais. Além
disso, aproximadamente 1,3
mil municípios não elegeram
uma única vereadora.
Os municípios governa-

dos por mulheres abrangem
apenas 7% da população
do país e são os municípios
com menor densidade populacional e menor renda per
capita (por pessoa).
Durante o lançamento
da campanha, realizado por
videoconferência, a ministra da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos
Damares Alves disse que
o aumento da participação
feminina nos espaços decisórios de poder também
é um instrumento para o
enfrentamento da violência
contra as mulheres.
Segundo a ministra, em
2016, dos mais de 5.570 municípios do país, apenas 19%
têm algum tipo de órgão de
proteção da mulher e somente 9% têm uma delegacia
especializada da mulher.
“Como fazer o enfrentamento da violência contra a
mulher, se, lá na ponta, não
tem equipamento de proteção”, questionou Damares.
“Vamos levar mulheres para

as câmaras de vereadores.
Essas candidatas já vão para
a campanha com uma bandeira e uma proposta de garantia de direitos da mulher, elas
vão colocar seus mandatos à
disposição dessa luta”, disse.
A promotora de Justiça
do Ministério Público de São
Paulo Gabriela Manssur alertou que existe uma violência
política contra as mulheres
voltada para desestimular a
participação das mulheres
em eleições.

Campanha
A campanha vai disseminar informações para
as candidatas sobre o processo eleitoral, por meio
de vídeos, cartilhas e aulas
virtuais para as candidatas,
com conteúdo sobre sobre o
planejamento de campanha,
financiamento, propaganda
eleitoral, entre outros assuntos.
Haverá ainda ações para
auxiliar as denúncias de
casos de violência política.

Reforma tributária sem
penalizar o campo
Ágide Meneguette
Uma reforma tributária não
pode ser linear, sob pena de
punir setores e grupos sociais
e inviabilizar o desenvolvimento
do país, que já está atrasado.
As três propostas que tramitam
no Congresso Nacional devem
passar por um profundo exame
crítico a fim de evitar que as
injustiças fiscais persistam, outras sejam perpetradas e que
privilégios sejam mantidos, ampliados ou criados.
Essas preocupações permeiam toda a sociedade brasileira.
Mas eu desejo focar naquele extrato que conheço melhor: a
agropecuária.
Pelo que já se viu, as propostas, em geral, penalizam o setor
rural, impondo regras e impostos incompatíveis com a natureza
das atividades do campo, tais como a tentativa – que não é de
hoje – de transformar o produtor rural em pessoa jurídica. Por
lei, o produtor é pessoa física, equiparado a empresa, certamente uma vantagem dada a especificidades da atividade, como a
sazonalidade da sua receita e, sobretudo, o tamanho reduzido
de milhões de propriedades, com baixa renda.
Pelas várias fragilidades do setor – sujeito aos azares da
natureza, de uma terrível competitividade e estar a reboque de
outros setores – a agropecuária tem sido poupada de uma maior
pressão fiscal. Os legisladores e governantes têm compreendido
este contexto.
Agora, contudo, há previsão de tributação exagerada que,
certamente, vai influir na nossa competividade, justamente
quando a agropecuária brasileira, além de alimentar todo o
país, exporta excedentes que vem garantido superávits na nossa
balança comercial. Criar obstáculos fiscais, além dos graves
que já existem pela precariedade da nossa infraestrutura, é
um terrível contrassenso.
Tributar insumos, máquinas e equipamentos destinados aos
agricultores coloca em risco a produtividade e a produção de
alimentos em nosso país.
Significa, em última análise, tributar a comida, mesmo que
indiretamente e comprometer a nossa vantagem mundial no
comércio de produtos da agropecuária.
Cálculos iniciais mostram que os produtores rurais estão
sujeitos a ter um aumento tributário da ordem de 17%. Quer
dizer, o lucro dos produtores, irá para os cofres públicos para
compensar reduções tributárias como as previstas para o setor
financeiro, que não precisa de nada disso.
Pelo que já pude perceber, os defeitos das propostas em
trâmite no Congresso Nacional serão corrigidos por nossos
parlamentares, para evitar que o nosso setor seja penalizado.
Mas além da reforma tributária, espero que o governo
federal se apresse e apresente logo a reforma administrativa.
A sociedade brasileira não pode continuar sustentando o peso
de um setor público que só tem privilégios e se mostra pouco
eficiente. A reforma tributária é um grande passo, mas isolada
não resolve nossos graves problemas sociais e econômicos.
Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR

Colégio Sesi da Indústria:
um futuro com mais
oportunidades
Por Sistema Fiep
Cinco em cada dez indústrias
enfrentam a falta de trabalhadores qualificados, segundo
uma Sondagem Especial feita
pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Na avaliação
dos industriais, essa falta de trabalhador qualificado prejudica
97% das empresas que enfrentam o problema, sendo que a
má qualidade da educação básica é o principal obstáculo das
companhias que investem em
ações de formação da mão de
obra. O problema reduz a produtividade e a competitividade
do país.
Com o objetivo de suprir as necessidades da indústria e ajudar a diminuir o déficit da falta
de capacitação profissional,
o Sistema Fiep traz um novo
olhar para educação básica. A
partir de 2021, o Colégio Sesi
se transforma em Colégio Sesi
da Indústria e oferta um ensino
também focado na formação
técnica. Já no próximo ano, o

aluno aprenderá os conteúdos
do Ensino Médio a partir de
um ensino que sustentará sua
capacitação profissional, de
acordo com as reais necessidades do setor industrial, desenvolvendo habilidades relacionadas à transformação digital
e as inovações tecnológicas do
mundo do trabalho.
O maior diferencial da proposta é que, além de cursar o Ensino Médio, o estudante fará,
ao mesmo tempo, cursos do
Senai. “Mesmo antes de entrar
na faculdade, ele será preparado com um curso técnico pela
instituição de ensino preferida
por mais de 90% das pessoas
que contratam na indústria,
segundo a pesquisa SAPES FIII”,
esclarece José Antonio Fares,
superintendente do Sesi e do
IEL e diretor regional do Senai
no Paraná. Ao longo do ano
letivo, o jovem participará de
diversas atividades dentro das
indústrias. Assim, continuará

aprendendo os conteúdos comuns da grade curricular de
forma inovadora e em conexão
com o processo de transformação digital.
“Entre as vantagens do curso
técnico do Senai estão a duração de até dois anos, a união
da prática e teoria em laboratórios que simulam processos
industriais no cotidiano, o que
permite que o aluno tenha
contato com o que realmente encontrará no mercado de
trabalho”, lembra Fares. Essa
integração permitirá que o estudante conheça e opte por
diferentes segmentos e rotas
para seguir. A indústria parceira
apresentará aos alunos as necessidades do setor para que
eles possam escolher uma demanda para desenvolver projetos e soluções.
Mais informações sobre o colégio e matrículas estão disponíveis em colegiosesi.com.br ou
pelo telefone 0800 648 0088.

Mariana Fachini/Sistema Fiep

Umuarama - No primeiro turno das eleições
2020 a ser realizado no dia
15 novembro são esperados 78.446 umuaramenses
votando para prefeito e
vereadores. Esses eleitores
precisam ficar atentos,
pois em Umuarama houve
alterações em locais de
votação, como também,
agrupamento de seções
eleitorais.
Segundo o chefe do
Cartório Eleitoral, Carlos
Sérgio Furlan, Umuarama
tinha 33 locais de votação
até 2018, porém devida as
alterações de estrutura de
alguns colégios eleitorais,
como o Ceebja que deu
lugar ao Núcleo Regional
de Educação (NRE), houve
um remanejamento. “Agora
para 2020, alguns locais de
votação foram suprimidos
e hoje ficamos com 25 colégios eleitorais na Zona
Eleitoral 89”, disse.
Os eleitores precisam
ficar atentos às mudanças e os umuaramenses
e moradores dos distritos
já podem conferir o local
de votação pelo aplicativo e-Título. “O eleitor
deve baixar o aplicativo
e-Título e verificar o local
de votação. O aplicativo é
muito completo e mostra
com detalhes o local e
seção de votação. Além
disso, através do e-Título
é possível gerar certidões,
se candidatar para ser
mesário, como também,
justificar o voto”, explicou
Furlan.
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O novo Colégio Sesi da Indústria traz uma proposta inovadora e auxilia na formação técnica de
jovens paranaenses
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Casa Santa Catarina. Um adeus
Um dos maiores filósofos da era moderna escreveu que “tudo que nasce é
digno de perecer.” O fim da
Casa Santa Catarina, que
fechou suas portas em 2016
e que agora tem seu prédio parcialmente demolido
para a futura instalação de
outro empreendimento, sai
agora da paisagem urbana
de Umuarama. Mas não sai
dos anais do desenvolvimento econômico da região
e da trajetória do comércio
local, nem é apagada da
saga dos pioneiros, nem
da memória de quase três
gerações dos habitantes
desta cidade, não apenas
porque foram eventualmente clientes, mas porque a tinham como uma
referência cotidiana, um
marco familiar, um registro
incontornável da própria
história da cidade.
Nos tempos difíceis da
instalação da loja, Umuarama era pouco mais do que
algumas ruas e avenidas
abertas em sua terra arenosa e algumas casas dispersas, a maioria de madeira,
mas também eram tempos
gratificantes, aqueles em
que as pessoas cresciam
junto com a cidade que iam
criando. Como eram poucos moradores, muitos se
conheciam, participavam
do esforço conjunto de ir
moldando não apenas fisicamente a cidade, mas especialmente iam delineando contornos aos hábitos,
costumes, aos valores que
foram produzindo a cultura
deste povo, do povo que
nos tornamos, com nossas
tradições, nossa memória,
nossa história.
Uma empresa de natu-

A Casa Santa Catarina sempre fez parte da paisagem de Umuarama
reza familiar, fundada por
Paulino Fontana, em 1960,
junto com alguns parentessócios, e a partir do fim da
mesma década tornada
propriedade exclusiva e
administrada desde então
pelo fundador, sua esposa
Diamantina e seus filhos
Renato, Roberto e Rovaldo.
Um comércio que vendia
um pouco de tudo, em sintonia com uma cidade recém
instalada, numa região que
carecia de bens, serviços
e mercadorias de toda ordem. Manteve, com pequenas variações, este caráter,
de uma loja que vendia “de
tudo”. Certamente, junto
com a cidade e os hábitos
e padrões de consumo,
alterou linhas de produtos
e tipos de mercadorias,
mas preservou como uma
de suas características
atender clientes de vários
perfis socioeconômicos,
tanto os de menor quanto
os de maiores rendas.
Embora tenha desenvolvido atividades em vários

setores econômicos, sempre com muita intuição e
natural simplicidade, marcas distintivas de sua personalidade, foi no comércio
que Paulino Fontana realizou-se plenamente. Fez do
comércio não apenas meio
de vida, opção profissional,
mas uma expressão orgânica, uma obra de arte que
mesclava discernimento
de detalhes e organização
do conjunto, combinando
capacidades, valorizando
cada componente do processo. Sua prática diária,
acompanhado pela esposa
Diamantina, nunca esmorecida até o fim de seus
dias, era a presença ativa
no ambiente de trabalho,
onde o ato de comércio não
era apenas um exercício de
troca de mercadorias entre
vendedores e compradores,
mas a expressão de uma
relação entre pessoas, mediada pela consideração e
muitas vezes pelo afeto.
Por razões como estas,
bem compreendemos um

sentimento de perda de
algo, de distanciamento de
um tempo que o fechamento
da loja evoca. Sem dúvida
somos os primeiros a reconhecê-lo, a senti-lo e vivenciá-lo. Mas também temos
noção de que nada é para
sempre; os ciclos econômicos vão definindo novos
contornos de produção e
consumo; novas configurações e formatos de comércio
vão surgindo, outras opções
se apresentam.
Sendo uma empresa
familiar, com o desaparecimento dos pais fundadores,
a aposentadoria dos filhos
e a ausência de herdeiros
com vocação comercial, o
fechamento da loja praticamente se impôs como
um curso incontornável.
Há quatro anos tínhamos
negociado com uma grande
rede varejista internacional
a instalação de uma de
suas unidades em nossas
dependências. Infelizmente
sua estratégia de expansão
foi interrompida pelo encer-

ramento de suas atividades
no país. Sempre estivemos
abertos a outras possibilidades quanto ao uso de
nossa área ou instalações,
o que agora se concretiza
com o interesse de uma
rede de produtos farmacêuticos.
É certo que teremos
saudades e lembranças
de tantas outras coisas
daquela época memorável,
quando a abertura da Casa
Santa Catarina era um
indicador promissor da
confiança no crescimento
de Umuarama. Mas antes
de lamentar melancolicamente o tempo transcorrido, deveríamos celebrá-lo
como uma conquista; uma
conquista daqueles que
souberam viver honradamente, que aproveitaram
a existência para dignificá-la com o trabalho, com
a formação de famílias,
com as amizades, com a
participação comunitária e
cívica, tornando-se artífices
do desenvolvimento e cre-

denciando-se a fazer parte
da memória e da história
desta cidade que tanto nos
orgulha. Encerramos uma
etapa, mas não nossa relação com Umuarama; aqui
permanecemos na condição
de cidadãos, moradores e
proprietários do mesmo
imóvel, mantendo-nos assim vinculados a esta cidade, onde juntos crescemos e
criamos nossos filhos.
À Umuarama, aos nossos clientes de todos estes
quase 60 anos, a nossos
funcionários, a quem tributamos o reconhecimento
pelo êxito que juntos tivemos, e à gente generosa e
calorosa de nossa cidade,
que tivemos a honra de
servir por tanto tempo,
nossos sinceros respeitos
e agradecimentos.
Umuarama, agosto de
2020
Os proprietários da
Casa Santa Catarina
Renato, Roberto, Rovaldo e Remy Fontana

ICOLUNA NATUREZA

A NATUREZA COMO ELA É
Sergio Vercezi Filho
O Umuarama Ilustrado inicia hoje uma série
com a coluna dedicada exclusivamente ao tema
Natureza, em uma parceria com Sergio Vercezi
Filho, aposentado, cuja formação acadêmica
é Administração de Empresas, com pós-graduação e mestrado na mesma área, hoje consultor, e que faz da fotografia um legado para
a sociedade. Seus registros como especialista
em documentar flagrantes de vida selvagem e
natureza em geral, são um apelo à preservação
das espécies.
Seu mais importante trabalho em favor da
preservação é o livro Bacia dos Bichos, de
sua autoria, em parceria com o amigo Luiz
Gonzaga, um documentário fotográfico das
espécies que habitam o entorno da Bacia
do Rio Paraná, que mereceu o apoio da Lei
Rouanet, lançado em Umuarama em abril
de 2017.
Sergio Vercezi já realizou várias exposições
fotográficas, entre elas a do Palácio Cruz e
Souza em Florianópolis e Centro Cultural Vera
Schubert em Umuarama e também no Centro
Cultural da Câmara dos Deputados em Brasília,
em setembro de 2018.

Seu portfólio é composto por milhares de
imagens, obtidas no Brasil e no Exterior, tendo
registrado por diversas vezes, a Rainha das
Selvas Brasileiras, a famosa Onça Pintada, que
inaugura nossa Coluna nesta edição.
O Jornal Umuarama Ilustrado se orgulha de
mais essa iniciativa, certo de poder oferecer sua
singela contribuição a preservação da natureza
ao mostrar o que existe de mais belo na grande
obra da criação Divina.
“A NATUREZA COMO ELA É” vai abordar
em cada domingo um determinado tema e brindar os leitores com as belezas e os encantos da
nossa Natureza.
Sobre a Onça Pintada
Nome científico: Panthera onca
Peso: 56 – 96 kg (Adulto)
Expectativa de Vida: 12 – 15 anos (na natureza)
Comprimento: 1,2 – 2 m (Adulto, Nariz à base
da cauda)
Altura: 63 – 76 cm (Adulto, até ao ombro)
Período de Gestação: 93 – 105 dias
Sigam Sérgio Vicenzi no instagram e confira
essas e outras fotos
@sergiovercezi

Fotos: Sergio Vercezi Filho
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Se o seu PET está doente, os exames por
imagem podem ajudar no diagnóstico
Umuarama - Foi o tempo em que a medicina
veterinário era vista apenas com uma visita ao
veterinário e aplicação de
medicamentos. Como a
medicina humana, hoje os
animais contam com uma
gama de especialidades
médicas e o exame por
imagem é um dos setores
que ajudam a fechar um
diagnóstico conciso.
No Campus Fazenda da
Universidade Estadual de
Maringá (UEM) – unidade
de Umuarama – o Hospital Veterinário Escola
(HV-UEM) é um dos exemplos para diagnóstico por
imagem. O local conta com
aparelhos de ultrassonografia e raio-x voltados
para animais de pequeno e
grande porte. “A ultrassonografia e o raio-x surgem
como apoio para clínica
médica e cirúrgica. A medicina veterinária vem se
a semelhando a medicina
humana e hoje conta com
em especialidades para
proporcionar um atendimento mais eficaz e salvar
vidas”, disse o professor e
coordenador do HV-UEM,
Oduvaldo Câmara Marques Pereira Júnior.
Ainda segundo o professor, o auxílio ao diagnóstico
é fundamental para traçar
o tratamento dos animais.
“A ultrassonografia é usa-

estrutura para realizar
o exame radiográfico e
ultrassonográfico desses
animais”, lembrou.
ORIENTAÇÃO AO TUTOR
Quando for prescrito
um exame por imagem
para seu PET, o tutor deve
observar algumas orientações para facilitar e promover mais qualidade ao
exame. Os veterinários do
HV-UEM ressaltam que o
animal precisa fazer jejum
de alimento sólido de 8 a
12 horas, porém água pode
ser à vontade. “Quando o
tutor chegar com seu animalzinho ele deve ficar no
colo para evitar que o PET
urine antes do exame”,
falou Dandara Mendes.

Ultrassonografia também é utilizada no acompanhamento das tfêmeas gestantes

da, principalmente, para
os animais que tem suspeita de alteração abdominal
e é indicada, por exemplo,
para procurar alteração
no fígado, bexiga, útero,
próstata e intestino. O raio
-x entra para as fraturas,
como também, avaliação

de tórax para um animal
com problemas respiratórios ou coração”, explicou
Pereira Júnior.
Além da aplicação da
imagem para identificar
doenças e demais problemas internos dos animais,
a ultrassonografia tam-

O raio-x entra para as fraturas, como também, avaliação de tórax para um animal com
problemas respiratórios ou coração

bém é utilizada no acompanhamento das fêmeas
gestantes. “Assim como
na medicina humana, o
acompanhamento ultrassonográfico gestacional é
importante. Não só para
saber o número de filhotes, pois na hora do parto
pode ter uma interrupção
e o dono não saber quanto
filhotes tinham para nascer, mas para visualizar
o desenvolvimento dos
filhotes. Além de identificar a necessidade de uma
cesárea de emergência”,
ressaltou o coordenador.
OS EXAMES NO HV
-UEM
Conforme a médica veterinária residente, Dandara Mendes Gonçalves
Soar, o HV-UEM é aberto
a toda comunidade e o
tutor pode chegar para
consultas com a queixa de
alteração ou encaminhado
por outra clínica veterinário de Umuarama ou região. Entretanto, devido a
pandemia do coronavírus
e as medidas restritivas de
prevenção ao vírus, hoje
o hospital atende apenas
urgência e emergência.
“Hoje temos animais
chegando para consulta de

outros municípios, como
Loanda, Cruzeiro do Oeste, Tapejara. Para isso,
pedimos que o tutor tenha
uma requisição do médico
veterinário da sua cidade
constando qual parte do
animal precisa fazer o exame e também a suspeita”,
orientou a residente.
Dandara Mendes também explicou que o hospital tem capacidade para
atender além dos animais de pequeno porte,
os de grande porte. “Também atendemos animais
de grande porte como
os equinos. Temos toda

VALORES PARA OS
CUSTOS
Mesmo sendo um hospital escola, o HV-UEM
não recebe recursos para
cobrir a manutenção do
serviço dos exames laboratoriais, explicou o
professor Oduvaldo Júnior. Desta forma, para
continuar oferecendo os
serviços para comunidade
de Umuarama e região é
preciso cobrar um valor
para suprir os insumos
utilizados nos exames,
como também, o desgaste
dos equipamentos. “O hospital veterinário da UEM
tem um papel fundamental
na comunidade de Umuarama, não só em relação a
salvar vidas, mas também,
na formação de médicos
qualificados. Hoje são
cerca de 200 alunos que
passa pela residência do
HV-UEM”, alertou.

Conforme o professor Oduvaldo, o auxílio ao diagnóstico é
fundamental para traçar o tratamento dos animais
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Polícia investiga causas de acidente que
matou cinco familiares em Goioerê
A Polícia Civil vai investigar as causas de um
grave acidente entre um
VW Gol e um Chevrolet Spin
que matou cinco pessoas
de uma mesma família,
na PR472, no trecho entre
Rancho Alegre do Oeste e
Goioerê, durante a noite de
sexta-feira (28).
VÍTIMAS
Pai, filha e dois netos, de
apenas cinco e um ano de
idade faleceram ainda no
local. Uma quinta passageira, uma mulher de 75 anos,
esposa do condutor do Gol,
morreu no início da madrugada de sábado (29), na Casa
de Saúde da cidade. Todos
eram ocupantes do Gol. No
Spin seguiam três pessoas
que tiveram ferimentos mas
a princípio não correm risco

REGIÃO

de vida. Todos foram encaminhados para o Hospital
Santa Casa de Goioerê.

se o velório e o sepultamento coletivo acontece em
Goioerê ou em Maringá.

TRATOR
Na manhã deste sábado
a Polícia Civil localizou e
identificou o condutor de
um trator que também teria
se envolvido no acidente.
Segundo as primeiras informações o Gol seguia atrás
do trator, ambos sentido a
Goioerê. A colisão com a
Spin que vinha na direção
contrária teria ocorrido em
uma tentativa de ultrapassagem do trator.
Maquinário e implementos agrícolas são proibidos
por lei de transitar em vias
públicas, sem estarem sendo
transportados por caminhões
apropriados. O condutor foi
ouvido pela polícia e liberado.

FAMÍLIA
Morreram no acidente o
agricultor Caoru Fukushima, 78 anos, sua esposa
Isaura Fukushima, 75 anos,
moradores de Goioerê e a
filha do casal, Lúcia Harume Fukushima Nishigawa,
38 anos e os filhos de Lúcia,
Lucas e Laís Nishigawa,
com um ano e cinco anos,
respectivamente. Lúcia era
professora em Santa Catarina e residia com o marido
e os filhos em Jaraguá do
Sul (SC).
Nas redes sociais houve
muitas manifestações de
pesar pelo falecimento.
A família é conhecida em
Goioerê.

Os ocupantes da Spin seriam moradores de Rancho
Alegre do Oeste.
DESPEDIDA
O acidente foi atendido

pela Polícia Rodoviária
Estadual de Goioerê e pelo
Instituto de Criminalística
de Umuarama. Os corpos
das cinco vítimas foram
encaminhados ao Institu-

to Médico Legal (IML) de
Campo Mourão e até o fim
da manhã de sábado ainda
aguardavam a liberação.
Segundo o apurado, a família ainda não havia decidido

Vizinhos reclamam de som alto e casos param na polícia em Ivaté e Maria Helena

Homem é
flagrado
dirigindo
perigosamente
no centro
de Pérola

Não é de hoje que
pessoas desrespeitam
o direito ao silêncio da
coletividade a abusam
do volume do som, seja
para uma festa ou apenas
para ‘curtir’, mas acabam
impedindo o descanso dos
vizinhos.

Um homem de 22
anos foi flagrado dirigindo perigosamente
na avenida Pérola
Byington, na área
central de Pérola, a
50 km de Umuarama.
A ação foi na madrugada deste sábado e
começou após o condutor tentar fugir de
uma abordagem da
Polícia Militar.
Segundo a PM, ao
avistar a VW Parati,
com placas de Esperança Nova, a equipe
deu voz de abordagem e o condutor que
realizava arrancadas
com o veículo. Ao fugir dos policiais, o
condutor saiu em alta
velocidade, transitando pela contramão
de direção, seguindo
pela rodovia estadual
sentido à cidade de
Altônia e que após
acompanhamento ao
veículo foi possível
realizar a abordagem.
Segundo a PM, o
condutor foi encaminhado ao Destacamento para a
lavratura de Termo
Circunstanciado de
infração penal por
direção perigosa e
liberado em seguida,
conforme determina
a Lei.

SOM ALTO
Na noite desta sextafeira (28), no intervalo de
apenas 10 minutos, duas
situações similares e distintas foram atendidas
pela Polícia Militar em
Ivaté e em Maria Helena. Aparelhagens foram
apreendidas e os proprietários tiveram que ir até o
destacamento da PM para
a formalização de termo
circunstanciado por pertubação do sossego.
REINCIDENTE
Em Maria Helena,
uma mulher de 37 anos
teve a aparelhagem de
som apreendida depois
de já ter sido advertida
em outros dias sobre o

volume que escuta suas
músicas preferidas. Os
vizinhos não gostam de
compartilhar e não tiveram dúvidas: acionaram a
PM por volta das 22h30 e
a moradora do bairro Vila
Nova ficou sem o som.
AGLOMERAÇÃO
Dissabor semelhante
amargou também um
jovem de 20 anos, que
abusou do volume e ainda promovia uma aglomeração de pessoas na
avenida Rio de Janeiro,
em Ivaté. Resultado: os
participantes tiveram
que ir terminar a cerveja
cada um na sua casa,
após a Polícia Militar
promover a dispersão do
grupo e a aparelhagem
foi apreendida.
A situação de Ivaté
ainda aborda uma outra
questão: a aglomeração
de pessoas em um momento de pandemia mundial, onde a ordem geral
é o isolamento social e
o distanciamento físico

Os aparelhos de som foram apreendidos pela Polícia Militar (foto divulgação Polícia Militar)

para reduzir os riscos
de contaminação pelo
coronavírus.
CONSEQUÊNCIA
Nos dois casos, os in-

fratores vão responder
junto ao Juizado Especial
Criminal pela contravenção de perturbação de
sossego, e estão sujeitos,

além do perdimento dos
aparelhos, a ter que prestar serviços voluntários
a comunidade, se houver
transação penal.

Mais de 200 pessoas são abordadas durante fiscalização de contenção do covid19
Pelo menos 200 pessoas foram abordadas
durante mais uma ação
de fiscalização que busca
conter o avanço do coronavírus em Umuarama.
A ação foi na noite de
sexta-feira (28) e reuniu
os órgãos municipais
de Saúde e Vigilância
Sanitária e contou com o
apoio da Polícia Militar.
PONTO DE
ENCONTRO
Os agentes se concen-

traram no Alto da Paraná
e no entorno do Lago Aratimbó, locais conhecidos
como ponto de encontro,
principalmente de jovens.
A ação começou por volta
das 23 horas e o trabalho
foi principal de alerta a
pessoas e em comércios
para evitarem aglomerações devido à pandemia.
BALANÇO
Segundo a Polícia Militar, durante a operação
foram abordados cerca

de 200 pessoas e 100
veículos, ficando a cargo
da Vigilância Sanitária
confeccionar as notificações pertinentes aos que
descumprirem o decreto
que regulamenta o toque
de recolher, ainda em
vigor.
Segundo a assessoria
de comunicação da Prefeitura de Umuarama, somente na segunda-feira
(31) é que será possível
ter um balanço do fim de
semana sobre a quan-

tidade de notificações
emitidas.
APREENSÃO
Durante a ação de
fiscalização a Polícia
Militar apreendeu um
jovem de 20 anos na
avenida Paraná. Ele conduzia uma motocicleta
sem possuir a Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) e ainda trazia
consigo dez buchas de
cocaína e R$ 859 em
dinheiro trocado.

Segundo a PM, a abordagem ocorreu após o
condutor da motocicleta
ter saído em alta velocidade ao avistar as viaturas, no entorno do Lago
Aratimbó. Ele seguiu
sentido a praça Miguel
Rossafa e foi abordado
já na avenida Paraná.
Ele foi preso em flagrante
acusado de tráfico de
drogas e levado para a
delegacia da Polícia Civil
e o veículo recolhido ao
pátio do 25º BPM.

Padre César Augusto melhora e já respira sem ajuda de aparelhos
O padre César Augusto dos Santos teve
evolução considerável
no quadro de saúde nas
últimas 24 horas. Está
respirando espontaneamente, sem ajuda de
aparelhos. O sacerdote
também está consciente, comunicativo e estável, mas por enquanto
permanece internado
na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e sem
previsão de alta. As
informações constam
em boletim emitido pelo
Hospital Norospar na

manhã deste sábado.
O religioso sofreu um
grave acidente na noite
de quarta-feira (26),
quando o Toyota Yares
que conduzia bateu na
traseira de um caminhão parado na avenida
Santos Dumont, na área
urbana de Cianorte.
O padre chegou a ficar
enclausurado entre as
ferragens e foi socorrido
em estado gravíssimo até
a Santa Casa da cidade.
Posteriormente foi transferido para a UTI do Norospar, em Umuarama.

Nos dois primeiros
dias o sacerdote permaneceu inconsciente,
sedado e entubado. Ele
teve traumatismo craniano e poli traumas
com fratura exposta.
O religioso é pároco
na Paróquia São Lourenço, no distrito de São
Lourenço, em Cianorte,
pertencente a Diocese
de Umuarama. Durante
toda a semana o bispo
D. João Mamede pediu
orações junto aos fieis
para a recuperação do
religioso.
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Proﬁssionais fazem apelo aos pacientes
curados de Covid-19 para doarem plasma
Umuarama - “Pedimos
encarecidamente aos pacientes que já foram curados de Covid-19, para que
doem plasma. O plasma
convalescente mostrou-se
um dos tratamentos mais
eficazes para combater o
vírus e o agravamento da
doença até agora”, diz o
pneumologista/intensivista
Dr. Ronaldo de Souza, médico do SAMUTI – Serviço
de Ações em Medicina de
Urgência e Terapia Intensiva, responsável pelas UTIs
Covid-19 da Santa Casa de
Goioerê e do Hospital Cemil
de Umuarama. Até agora
apenas quatro doadoras
compareceram ao Hemonúcleo de Umuarama para
doar plasma, número muito
abaixo do esperado pelos
profissionais de saúde.
Médicos, enfermeiros
e outros profissionais de
saúde da equipe do Cemil
em Umuarama reuniramse na manhã deste sábado
(29) para fazer um apelo
aos pacientes já curados.
Pousaram para fotos segurando cartazes, que juntos
formam a frase:

Profissionais de Saúde fazem apelo no Hospital Cemil para a população de Umuarama

“Estamos aqui por vocês! Mas você que já teve
covid-19 também pode nos
ajudar nesta luta contra o
coronavírus. Como? Doe

Impacto da pandemia no
preço e oferta dos alimentos.
O ano de 2020 claramente é um dos anos mais atípicos dos últimos
tempos. Começamos o ano com ameaça de terceira guerra mundial,
entramos na maior pandemia desde a gripe espanhola no início dos
anos 1900, passamos por terremoto no Oeste americano, nuvem de
gafanhotos na América Latina e estamos nos aproximando do fim do
ano ainda com distanciamento social e novos costumes que devem
permanecer para a posteridade. Além dos impactos na nossa vida
social, a pandemia trouxe reflexos na economia mundial afetando
os preços dos alimentos.
Em razão da pandemia, o mundo viu um arrefecimento das economias por todos os continentes, com queda nos produtos internos
brutos (PIBs), aumento de desemprego e necessidade de auxílio
governamental às famílias. O PIB do Japão, por exemplo, teve uma
redução de 27% no segundo trimestre sob cuidados com a pandemia, comparado ao primeiro trimestre, que teve menor influência
do isolamento social. Esta freada econômica forçou as famílias a
se adaptarem a uma nova realidade financeira até que os auxílios
governamentais fossem aprovados e apresentassem resultados,
sendo este o primeiro fator responsável pela alteração nos preços
dos alimentos pois houve elevação do receio que a pandemia traria
impactos ainda mais drásticos para a economia como um todo,
causando demissões e reduzindo o consumo, principalmente.
Em sequência, o próximo fator a influenciar os alimentos foi o
dólar, que influência diretamente no custo dos insumos para a produção das hortaliças, frutas e grãos, estes com maior intensidade,
impactando diretamente no custo da alimentação dos animais. A
cotação da moeda americana iniciou o ano em 4,02 no dia 02 de
janeiro e atingiu a sua máxima histórica no dia 13 de maio, cotado
a 5,92, o que representa uma alta de mais de 47% dentro do mesmo
ano. Influências políticas internas contribuíram com a pandemia para
esta alta expressiva do dólar frente ao real, que é mundialmente a
moeda que mais se desvalorizou em 2020.
Desta forma, os grãos, em especial a soja e o milho tiveram elevação na sua cotação no ano de 45 e 25% respectivamente, incluindo
o rompimento da barreira dos R$ 100,00 na saca de soja paga aos
produtores. Embora a soja não seja um produto que os brasileiros a
consomem diretamente diariamente, excluído o uso do óleo de soja,
o subproduto farelo de soja é parte fundamental da alimentação de
animais, frangos e porcos principalmente, o que de certa forma tem
direta ligação com o custo da alimentação diária dos brasileiros. No
entanto, o consumo mundial de frangos e porcos apresentou leve
redução no fim do primeiro trimestre e início do segundo trimestre
em razão do receio dos impactos da pandemia, restando um saldo
de produto que não foi exportado no mercado interno, o que até
reduziu o custo destes produtos no Brasil, porém, a expectativa
é que este consumo mundial se normalize no segundo semestre,
o que pode trazer elevação aos preços no mercado interno e esta
elevação pode ser ainda mais proeminente em caso de manutenção
dos atuais níveis do dólar.
Já o mercado de carne bovina, que tem menor dependência do
preço dos grãos, foi impactado pela alta do dólar pois o mundo conseguiu comprar mais carne brasileira com menos dólares, tornando
a exportação da carne bovina um dos negócios que mais se beneficiaram desta nova realidade financeira mundial. A arroba bovina que
no início do ano era cotada a R$ 190,00, atingiu valores superiores
à R$ 250,00. Somado à esta elevação da cotação, a alta no custo de
alimentação dos animais confinados, que são fonte importante de
matéria-prima no período de seca e inverno, os pecuaristas decidiram
levar um maior número de matrizes ao abate, no intuito de aproveitar
os bons preços da arroba. No entanto, estas matrizes farão falta na
reposição de bezerros futuramente e esta confluência de fatores já
elevou o preço dos animais desmamados de R$1.500,00 / cabeça em
janeiro, para os atuais R$ 2.000,00, o que certamente pressionará
para cima os preços de venda de animais gordos no futuro.
O leite é outro produto que teve sua oferta, demanda e preços
alterados pela pandemia, o valor do produto que apresentou redução
no início do ano e no início da pandemia, em razão do menor consumo
por parte das famílias, agora apresenta sucessivas altas, saltando
30% no acumulado do ano, com elevação de 15% entre junho e julho,
atingindo o segundo maior valor desde 2004. Espera-se uma alta adicional de 10% para o mês de agosto, o que deve levar ao maior valor
da série histórica. O custo médio de produção do leite subiu cerca
de 5% no ano, mas os produtores tecnificados que utilizam animais
que demandam maior volume de concentrado, observaram aumento
do custo em mais de 10%, o que explica parte da alta do produto,
o restante da alta se deve principalmente à redução da produção
observada nos meses de abril a maio, em que os produtores secaram
as vacas pela redução no consumo naquele período.
De forma geral, a pandemia provocou uma queda no desenvolvimento das economias mundiais, trouxe incertezas às famílias e
desvalorizou nossa moeda, impactando significativamente os preços
dos alimentos. A expectativa é que com o retorno à normalidade social,
estes impactos sejam reduzidos e os preços se estabilizem, não necessariamente no mesmo nível pré-pandemia. Vale a pena acompanhar.
João Henrique Castaldo
Professor do Universidade Estadual de Maringá (UEM)

sangue! Seu plasma convalescente está salvando
vidas. Vá até o Hemonúcleo
de Umuarama e realize sua
doação!”

O tratamento com plasma convalescente foi introduzido no protocolo dos
pacientes de Covid-19 da
Santa Casa de Goioerê e do

Hospital Cemil de Umuarama no dia 19 de agosto.
Em dez dias, 15 pacientes foram beneficiados
com o novo tratamento nas
duas unidades. A maioria
teve melhora clínica. Três
pacientes, sendo dois de
Goioerê e um de Umuarama, já recebem alta do
hospital.
“Dos nove pacientes que
receberam o plasma em
Umuarama, todos tiveram
melhora clínica”, destacou
o Dr. Ronaldo de Souza.
De acordo com o médico
intensivista do SAMUTI,
Dr. Jackson Erasmo Fuck
– responsável pela UTI
de Goioerê, o tratamento
se mostra mais eficaz no
início dos sintomas. “O
mecanismo do plasma convalescente é simples: ao
ser infundido, os anticorpos presentes no plasma
irão matar o vírus ativo
no organismo do paciente,
impedindo assim que a
doença se agrave, prevenindo sequelas e diminuindo o
tempo de internação. Essa
técnica se mostrou eficiente
em mais de 35 mil pacientes

estudados nos Estados
Unidos e também nos que
foram beneficiados aqui
na nossa região”, avaliou
o médico.
COMO DOAR PLASMA?
Apenas quatro pacientes doaram plasma ao Hemonúcleo de Umuarama
até agora. “É muito pouco,
tendo em vista o grande
número de positivados que
já tivemos na região. Então,
fazemos um apelo a essas
pessoas, para doem seu
plasma”, ressaltou o Dr.
Jackson.
Hemoúcleos de todo o
Paraná estão recebendo as
doações. Agende na unidade mais próxima de vocë.
Se você teve Covid-19 e
está em boas condições de
saúde, agende sua doação
no site do Hemepar: https://
www.pia.pr.gov.br/servicos/
Saude/Atencao-a-Saude/
Agendar-doacao-de-sangue-no-Hemepar-xv3Kqxo1%20.
Em Umuarama, além do
site, o agendamento pode
ser feito pelos telefones:
44-3621-8307 -3621-83133621-8300

Sicoob Arenito recebe novos colaboradores
em sua nova Sede da Unidade em Umuarama
Umuarama - No início
da manhã desta segundafeira, 24, o Sicoob Arenito
deu mais um passo em
sua história na cidade de
Umuarama. Em palavras
do Presidente do Conselho Administrativo Waldir
Armelino Campana junto
ao Vice Presidente Flavio
Rogério Sala, Diretores,
Conselheiros de Administração e Fiscal foi realizada
uma rápida cerimônia de
boas-vindas aos colaboradores da nova Unidade
Administrativa que está
localizada na Av. Padre
José Germano, 3382.
Foi uma celebração interna respeitando todos
as recomendações da OMS
(Organização Mundial da
Saúde) e do decreto municipal em vigor que recomenda
o distanciamento mínimo
entre as pessoas, uso álcool
em gel e máscaras. “Neste
ano a cooperativa Sicoob
Arenito completa 16 anos
de história. Somente aqui
na cidade de Umuarama
possuímos quatro pontos
de atendimentos, também
abrangemos as cidades
da região com agência em
pleno funcionamento e no
ano de 2019, que foi um ano
marcante para a cooperativa, demos o primeiro passo
para nosso estado vizinho,
São Paulo. Hoje possuímos
ao todo 19 agências e 01
unidade administrativa
que tem como principal
propósito, humanizar as
relações Financeiras, buscando levar aos nossos
cooperados soluções mais
justas, e com o intuito de
estar ainda mais próximo
da comunidade e enraizar
a filosofia do cooperativismo.” Ressalta Campana.
E para começar as atividades com muita cooperação, força, esperança, e fé, a
convite do Vice-Presidente
Flavio Sala, o Pe. Machado,
Pároco da Paróquia São José
Operário concedeu a benção
as novas instalações.
Em depoimento, o Team
Leader, Marcio Pereira
colaborador do Arenito
destacou, “A cooperativa
vivencia o período mais
importante da sua majes-

Novos colaboradores são recepcionados na nova unidade Sicoob em Umuarama

tosa história, em meio a
tribulações e uma economia instável, a cooperativa
vem na contra mão das demais instituições, e o mais
importante oportunizando
novos postos de trabalhos.
A cooperativa, sempre pensando em nossa comunidade e principalmente no bem
estar e conforto ao seus

cooperados e colaboradores concretizou uma conquista tão esperada, a Nova
Unidade Administrativa
atenderá e proporcionará
comodidade, agilidade e
segurança tanto para os
cooperados como para nós
colaboradores. Sinto me
privilegiado por fazer parte
desta equipe, posso dizer

com orgulho “trabalho no
Sicoob”.
A estrutura conta com
um ambiente todo voltado
ao que há de mais moderno
para o meio corporativo e
em cada detalhe a um significado muito importante
que ressalta toda história
do Sicoob na região do
arenito caiuá.
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Com dúvidas, Flamengo encara o Santos
e busca equilíbrio para voltar a vencer
Rio, (AE) - Depois de
ter a semana reservada
apenas para treinamentos,
o Flamengo espera ter
usado bem o tempo livre
para voltar a vencer no
Campeonato Brasileiro.
Ainda sem conseguir deslanchar no campeonato,
o atual campeão nacional
visita o Santos na Vila
Belmiro neste domingo, às
16 horas, em jogo da sexta
rodada.
O time rubro-negro vem
de dois empates seguidos,
assegurados apenas nos
últimos instantes, ambos
com gols de pênalti de Gabriel. Com o início ruim de
Brasileirão, soma apenas
cinco pontos e está mais
perto da zona de rebaixamento do que dos líderes.
A semana sem jogos foi
importante para o técnico
Domènec Torrent tentar fazer os ajustes e correções
que julga necessários na
equipe. Até aqui, o treinador não conseguiu ter
sucesso ao implementar

SANTOS BUSCA REABILITAÇÃO
O Santos entra em campo contra o Flamengo,
neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, com o
objetivo de se reabilitar no Campeonato Brasileiro.
O duelo é válido pela sexta rodada da competição. O
time alvinegro vem de derrota por 2 a 1 no clássico
contra o Palmeiras. O Santos busca melhorar seu
aproveitamento no Brasileirão e tenta ser menos
irregular para poder brigar na parte de cima da tabela. No momento, a equipe soma sete pontos, fruto
de duas vitórias e um empate em cinco jogos. No ano
passado, diante do rival rubro-negro, a equipe, então
comandada por Jorge Sampaoli, carimbou a faixa
dos campeões com uma goleada de 4 a 0 na Vila
Belmiro, em duelo da última rodada, para garantir
o segundo lugar. Foi um dos triunfos mais marcantes
do time da Vila Belmiro na temporada 2019. O Santos não jogou no meio da semana e teve o período
livre para treinamentos, o primeiro de folga desde a
chegada do técnico Cuca, que usou esses dias para
fazer ajustes a fim de tentar corrigir deficiências
da equipe. A grande dúvida para o duelo é Marinho.

Jogos de Hoje
São Paulo X Corinthians
Santos X Flamengo
Coritiba X Sport
Atlético GO X Ceará
Flamengo tenta surpreender o Peixe fora de casa neste domingo
as suas ideias. O espanhol
começou fazendo experiências e promovendo mudanças, depois passou a ser
mais conservador e utilizar
a base deixada pelo portu-

guês Jorge Jesus Agora,
busca um equilíbrio.
Nos últimos treinamentos, Domènec focou nos
trabalhos de posse de bola
com o elenco, uma das

premissas de seu estilo
de jogo. Também deu importância à parte física,
bem como às finalizações.
É possível que caras novas, como Thiago Maia e

Pedro, apareçam entre os
titulares.
Em fase final de recuperação, o zagueiro Rodrigo
Caio e o atacante Gabriel
são as principais dúvidas

para a partida. Os dois têm
chances de atuar, mas ainda não é certa a presença
da dupla. Eles participaram de parte dos últimos
treinamentos.

Em clássico decisivo para técnicos, São Paulo e Corinthians jogam às 11h
São Paulo, (AE) - São Paulo
e Corinthians se enfrentam
na manhã deste domingo, a
partir das 11h, no Morumbi,
em clássico importante principalmente para os treinadores.
Fernando Diniz busca embalar
uma sequência de vitórias
para ter tranquilidade. Tiago
Nunes, por sua vez, tem sofrido
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para achar a formação ideal
para o time. Pressionados,
ambos os técnicos abriram
mão de um jogo mais ofensivo
para priorizar os resultados
positivos.
O São Paulo vem de duas
vitórias seguidas, por 1 a 0,
sobre Sport e Athletico-PR,
que aliviaram as críticas sobre
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Diniz. O treinador foi bancado
pela diretoria e mudou quase
metade do time nos últimos
dois jogos. A dupla de zaga
passou a ser formada pelos
jovens Diego Costa e Léo, com
Arboleda e Bruno Alves no
banco. Contratado no dia 18
de agosto, o atacante Luciano
virou titular e marcou os gols
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das duas últimas vitórias No
meio de campo, Gabriel Sara
tem ganhado chances.
Para o clássico, Diniz terá
dois desfalques importantes:
o lateral-esquerdo Reinaldo
cumpre suspensão, enquanto
Daniel Alves fraturou o antebraço e não tem prazo para
voltar a jogar. No Corinthians,
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Tiago Nunes também vive
indefinição sobre a formação
ideal. Após o vice no Paulistão,
a equipe soma cinco pontos em
quatro jogos do Brasileirão. Na
última partida, Luan entrou no
segundo tempo e marcou o gol
que garantiu apenas o empate
com o Fortaleza. Após o duelo
em Itaquera, o treinador se
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mostrou incomodado com as
críticas.
Tiago Nunes deve mexer
na ataque corintiano para o
clássico. Mateus Vital e Luan
podem surgir entre os titulares. A expectativa fica pela
estreia do venezuelano Otero,
que não saiu do banco de
reservas na quarta.

E
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TALENTO UNIPAR

Escritório de ex-aluno de Ciências Contábeis inova e se destaca na cidade
Cristiano Passoni adota métodos de trabalho que vão muito além do controle tributário e fiscal
Como no mundo tudo muda, o setor da
contabilidade não pode ser exceção. Com
as avalanches tecnológicas, modernizar o
escritório de contabilidade não é luxo, é
necessidade. O empresário contábil que
perceber esta transformação e investir em
métodos que, de fato, revertem captação
de clientes.
Cristiano Passoni, formado em Ciências
Contábeis pela Universidade Paranaense
em 2011, já está em sintonia com este
cenário desafiador. Seu escritório – o
Passoni Contabilidade – trilha um caminho
que considera mais rentável e promissor: o
da contabilidade consultiva.
“Nós trabalhamos com uma contabilidade
mais gerencial, que se envolve diretamente
no modelo de gestão do nosso cliente;
com conhecimento técnico e senso
crítico buscamos apoiá-lo para que seu
empreendimento permaneça bemsucedido, competitivo no mercado e, assim,
fidelizamos essa parceria”, explica Passoni.
Ele lembra que os escritórios tradicionais
trabalham focados apenas no pró-fisco.
“Trabalhar pró-fisco é limitar o escritório
em apenas encaminhar aos clientes cálculo
tributário e fiscal, ficha de pagamento,
atualizar sobre alterações na legislação
tributária... nossa proposta vai bem além”,
orgulha-se.
E explica: “Atendemos, sim, as exigências
fiscais, todas dentro dos prazos previstos
em lei, mas, ao mesmo tempo, atuamos
em tarefas estratégicas, como gestão
financeira, na gestão do próprio negócio,
otimizando os custos e despesas, com
visão sempre voltada a buscar maior
lucratividade e satisfação do cliente”.
Segundo ele, o lucro é evidente e duplo,
pois não só o cliente recebe os bônus:

“Adotando este novo conceito também
nosso trabalho será mais rentável,
otimizado e integrado à transformação
pela qual o mercado passa; a cada dia nos
esforçamos e nos preparamos mais para
esse compromisso que nos fortalece e nos
realiza profissionalmente”.

Modernizar não é só automatizar
O coordenador do curso de Ciências
Contábeis da Unipar, professor Clóvis
Uliana, procura acompanhar a trajetória
de todos os seus ex-alunos. Esta
dedicação inspira confiança, mas tem
por objetivo também levar apoio. Na
lista dos mais bem-sucedidos ele coloca,
com toda ênfase, Cristiano Passoni.
“Quando se fala em modernizar o
escritório de contabilidade muitos
acham que é o mesmo que automatizar
e só... Mas não, para que o empresário
contábil se encaixe nos princípios da
‘contabilidade do futuro’ ele tem que
expandir sua visão, acompanhar as
tendências globais e atuar em múltiplos
processos; acredito que o Passoni
Contabilidade merece nossos aplausos
por já estar nesta direção”.
Uliana salienta que os cursos de
graduação e de pós-graduação em
Ciências Contábeis da Unipar há anos
atuam com esta missão, a de apontar
tendências e capacitar para buscá-las:
“Nosso aluno sai do curso consciente
de que seu trabalho é crucial e
decisivo num país como o Brasil, que
pontua entre os que mais concentram
empreendedores no mundo”.

O bacharel em Ciências Contábeis,
Cristiano Passoni: Visão aberta
para tarefas estratégicas que
resultam em maior lucratividade,
para seu negócio e o do cliente
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Assumiu o romance

O cantor Léo Chaves assumiu o romance com a designer
de interiores, Carolina Figueira. Eles têm se mantido discretos, mas se sabe que Carolina já conheceu a família dele.

Justus será vovô
mais uma vez

Roberto Justus será vovô pela quarta vez. É que seu
filho, Ricardo, terá mais uma criança; ele já é pai de Arthur.
Roberto Justus também é avô das gêmeas Sienna e Chiara,
filhas de Fabiana Justus.

Fotos nas redes sociais

Ximbinha mostrou fotos nas quais ele aparece ao lado
da atual namorada, Karen Kethlen. Eles posaram abraçados durante evento ocorrido num complexo turístico e
cultural na cidade de Belém, no Pará.
Na faixa global da seis da tarde está de volta a novela
“Flor do Caribe”, na qual Henri Castelli interpretou Cassiano, um piloto da Aeronáutica que tem a vida mudada
radicalmente por causa de um golpe articulado por seu
melhor amigo. O ator relembrou o período das gravações
do folhetim produzido em 2013. “Eu ficava na frente
da aeronave e tinha um instrutor atrás, mas que não
aparecia, então, para quem não conhece, era como se
eu estivesse pilotando sozinho. Dava uma sensação de
realidade muito grande. Foi muito interessante dar vida
a esse personagem e exigiu um preparo físico grande
também”, explicou Castelli. No elenco estão também Igor
Rickli, Grazi Massafera, Juca de Oliveira, Ângela Vieira,
Laura Cardoso, José Loreto e Débora Nascimento.

Doando leite

Giovanna Ewbank tem doado leite materno e descobriu
que suas doações tem sido encaminhadas para a UTI Neonatal que atende 30 bebês. Foi a própria mãe de Titi, Bless
e Zyan que comentou sobre sua ação solidária.

A novela “A Dona do Pedaço” foi vendida para os
Estados Unidos. A trama será mostrada pela Univision
e tem como alvo o público hispânico daquele país. Vale
dizer que a história estrelada por Juliana Paes foi vendida também para o Paraguai, Peru, Letônia, República
Dominicana e Nicarágua.

Mais
um pet

Grazi Massafera e a filha
Sofia têm um gato chamado
Sol e uma cachorrinha chamada Praia, da raça Lulu da
Pomerânia.

Sincera

Em uma entrevista, a
cantora americana Christina Aguillera abriu seu coração e explicou porque não
gosta de namorar pessoas
famosas. “Eu tive oportunidades, mas não faz o meu
estilo. Só consigo suportar
uma celebridade na relação,
que sou eu”. E está dito!

Tatuagem

Felipe Andreoli tem uma
tatuagem que fez em homenagem ao filho Rocco. O
apresentador desenhou um
Cebolinha, com a data de
nascimento do menino, na
perna direita.

Criança esperta

Segundo a imprensa internacional, Charlotte, a
filha do meio do Príncipe
William e Kate Middleton,
adora colocar na cabeça
uma tiara de brinquedo.
E mais, a menina já teria
conhecimento sobre alguns
aspectos de sua origem.
No entanto, garantem que
nem ela, e nem seus irmãos,
George e Louis, são mimados pelos pais.

Anderson afirma a Tina que gosta dela de verdade.
Guto agradece Benê pela parceria na apresentação. Benê
se aproxima de Juca. As meninas comemoram o sucesso
da Balada Cultural. Lica envia uma mensagem para Clara
sobre Bóris, e Malu descobre. Nena descobre que Anderson
e Tina continuam separados. Dóris avisa a Tato que irá
com ele falar com seu pai. Guto pensa em inscrever Benê
para tocar em um sarau. Bóris anuncia que Ellen passou
na prova e estudará no colégio Grupo. Tina beija Anderson.
Malu mostra a mensagem de Lica para Edgar.

FLOR DO CARIBE - 18h20, na Globo

1) Josué foi personagem de Raphael Viana
em qual dessas novelas?
a) “Passione”
b) “Araguaia”
c) “Ti-Ti-Ti”
d) “Amor Eterno Amor”
2) A novela é “Esperança”. Qual desses
atores interpretou o pai de
Nina (Maria Fernanda Cândido)?
a) Raul Cortez
b) Antonio Fagundes
c) Walmor Chagas
d) Gilbert
3) Como se chamava a personagem de Cássia Linhares em “Alta Estação”, novela que foi exibida pela
Record?
a) Mariana
b) Ana
c) Regina
d) Flávia

Promessa de sucesso
nos Estados Unidos

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45,
na Globo

4) Qual dessas atrizes viveu a Priscila na temporada
2007 de “Malhação”?
a) Fiorella Mattheis
b) Monique Alfradique
c) Maria Eduarda Machado
d) Cláudia Ohana
5) Como se chamava o personagem de Lima Duarte
em “Araguaia”?
a) Max
b) Pimpinela
c) Fred
d) Geraldo
(Respostas: 1-d / 2-c / 3-b / 4- b / 5-a)

Lindaura ajuda Samuel, que se sente mal ao ouvir o ruído do avião de caça, pilotado por Cassiano,
Ciro, Rodrigo e Amadeu. Cassiano, Ester e Alberto
se encontram e relembram o tempo em que eram
crianças. Alberto aceita o convite de Olívia para almoçar. Cassiano diz a Alberto que Ester é a mulher
de sua vida. Chico não gosta da presença de Alberto
em sua casa. Alberto lembra de sua paixão por Ester. Alberto diz a Dionísio que aceita ser presidente
do Grupo Albuquerque. Dionísio se sente orgulhoso
ao dar ao neto o anel que era de sua esposa e uma
medalha que recebeu na época da Segunda Guerra
Mundial. Alberto dá o anel de sua avó para Ester.

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo

O sonífero colocado por Sofia na comida da família
faz efeito e todos adormecem. Sofia envia a Rafael uma
foto de Germano e Lili juntos. Hugo e as filhas chegam
à casa de Germano, surpreendendo Sofia. Cassandra
pega uma amostra da comida feita por Sofia e pede à
Débora que analise. Rafael insinua a Jonatas que Sofia
pode estar aliada a Jacaré. Fabinho termina seu relacionamento com Cassandra. Sofia e os pais visitam Eliza no
Flor do Lácio. Sofia fotografa o beijo de Germano e Lili.

CHIQUITITAS - 20h30, no SBT

Ernestina estranha Bia, Pata e Rafa parados na
porta do banheiro. Os órfãos tentam despistar Ernestina, mas a zeladora insiste em entrar no lugar.
Na cozinha, Ernestina reclama com Chico sobre a
mascote. O cozinheiro tenta convencer a zeladora
a manter segredo. Ernestina fica preocupada com
a situação. Na mansão da família Almeida Campos,
Carmen está com muita alergia e Valentina busca
os medicamentos para que a vilã melhore. No dia
seguinte, as crianças se preocupam com Pipoca
e de Carmen a colocá-la para fora do orfanato.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo

Ferdinand revela para Tereza Cristina que gravou
as conversas que os dois tiveram na sauna. Pedro
Jorge se revolta contra Celina. Wallace e Dagmar são
fotografados por uma coluna social no Brasileiríssimo.
Ferdinand recebe dinheiro de Tereza Cristina para
fugir. Teodora diz a Quinzé que o bebê que ela espera
não é dele. Paulo surpreende os repórteres ao dizer que
ele e Esther continuam juntos. Chiara decide se operar
por causa de Fábio. Wallace beija Dagmar. Paulo tenta
convencer Esther a processar Danielle.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Lola pensa em vender Beijoca para conseguir dinheiro para ajudar o pai. Ermínio convida Flávia para
almoçar com ele e seus pais. Lola chora após vender
a peixe Beijoca. Sabrina se imagina casando com Matheus. Os Cúmplices passeiam no autódromo de Goiânia
em carros antigos após o show. Flavia diz para Ermínio
que não está preparada para iniciar um relacionamento
sério e termina com ele. Frederico e Lurdinha armam
um plano para tentar desmascarar Tomas. Alicia cobra de Vicente uma resposta sobre o programador ter
fugido com o dinheiro do projeto. Flora promete ajudar
Frederico a desmascarar Tomas para Otávio

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.

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.

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.

Talvez este seja o melhor momento
para se envolver num projeto grandioso que dará bons frutos no futuro.
Você estará com excelente disposição
interna. Aproveite a boa fase.

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.

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.

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.

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.

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.

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?

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.

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.

Beleza
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IBELEZA

Óculos escuros, além de proteger
dão um “up” no visual da pessoa
Muito além de simples
acessório de beleza, os
óculos escuros são uma
unanimidade. Eles são
fundamentais quando
o assunto é proteger os
olhos e a pele ao redor
deles.
Na verdade, os óculos
de sol uniu o “útil ao agradável” porque ao mesmo
tempo em que protegem
também conferem charme e beleza ao visual. E
os modelos disponíveis
no mercado cabem em
todos os rostos. Tanto dos
homens como das mulheres e também das crianças. Para os pequenos,
o mercado adequou-se
produzindo modelos confeccionados com atenção
especial às necessidades
deles. Os especialistas recomendam o uso a partir
dos três anos de idade,
protegendo assim, desde
cedo, dos nocivos efeitos
cumulativos do sol.
Os médicos explicam
que o uso de óculos escuros é recomendado também no outono e inverno.
É preciso proteger-se
sempre.
Mesmo sendo item
essencial de saúde, os

óculos escuros seguem a
tendência da moda, assim
também como as armações
de óculos em geral.
Falando da moda, até
hoje há quem siga a tendência ditada por Jackie
Onassis na década de 1960
com seus inconfundíveis
óculos grandes. Apesar de
ter passado por uma releitura, os óculos grandes
continuam em alta; eles
ganharam lentes degradê
que fizeram sucesso nos
anos 70 e depois caíram
em desuso, e as cores
podem ser verde, rosa e
amarelo, montados em
armações de massa, estas
em tons âmbar. Os modelos
pequenos e lentes espelhadas devem ficar no fundo
da gaveta. Os tradicionais
óculos Ray-Ban, estilo
voador, são considerados
ícones e por isso jamais
saem da moda.
Para aqueles e aquelas
que têm um estilo mais
clássico, uma boa opção
são as armações em preto
ou castanho-tartaruga,
pois não saem da moda tão
facilmente.
Mas, como o assunto
é ser fashion, como escolher o modelo e a cor

VEndAS
Residencias:

Sobrados:

R$ 950.000,00

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

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00

VEndAS
R$ 850.000,00

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

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. Corretor Otávio.

VEndAS

Residencias:

certa? O primeiro passo é
considerar o tom da pele.
Se for pálida, prefira as

VEndAS

R$ 1.500.000,00

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

Residencias:

As armações coloridas e os modelos grandes estão
sempre em alta.

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

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

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

R$ 380.000,00

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

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

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

VEndAS
R$ 380.000,00

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

R$ 380.000,00

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

R$ 270.000,00

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

oftalmologistas recomendam que os óculos de sol
sejam adquiridos em casas
especializadas e devem ter
a garantia de que realmente as lentes têm proteção
contra os raios solares e
nem sempre os mais caros
e sofisticados oferecem
proteção efetiva aos olhos.
É preciso ter cuidado na
hora da escolha.
Os efeitos nocivos dos
raios UVB e UVA são
cumulativos; causam foto
envelhecimento precoce,
inflamações na córnea e
outras doenças que, com
o tempo, podem levar à
cegueira permanente.
O uso de óculos escuros
inadequados, ou seja, sem
a garantia de que tem a
proteção necessária, é
bem pior do que o efeito do
sol. A simples privação de
luz nos olhos faz com que a
retina se dilate muito, possibilitando assim entrada
maior dos raios nocivos, já
que a lente não conta com
a proteção UVB e UVA.
O ideal é adquirir óculos de sol em locais especializados e idôneos. Na
dúvida, fale com o Oftalmologista. Da Redação/GB
Edições

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

R$ 3.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 24.000,00

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

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

VEndAS

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

Residencias:

armações mais discretas
em tons rosa ou âmbar.
Os estilos tartaruga ficam

bem nas peles claras assim
como as armações azuis
ou verde-claras.
Quem tem a pele mais
morena pode optar por armações douradas e metalizadas, assim como as de
cor âmbar enquanto que o
preto “some” e fica pesado
em rostos bronzeados.
Depois, considere o formato do rosto. Se for oval,
as armações ligeiramente
arredondadas e grandes
caem bem, mas cuidado
para que não pareçam sair
fora do rosto.
Pessoas com o rosto
redondo devem escolher
modelos que afinem o semblante, por isso a armação
deve ser da mesma largura
e até podem sair um pouco
do limite da face, mas sempre em linha reta.
Quem tem rosto quadrado deve fugir dos modelos
arredondados, preferindo
aros com cantos retangulares e, de preferência,
lentes sem armação por
baixo.
As armações mais estreitas e arredondadas
são ótimas para quem tem
a testa larga e o queixo
mais fino.
E, o mais importante, os

VEndAS
VEndAS
Sobrados:

R$ 420.000,00

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

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

R$ 180.000,00

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

R$ 175.000,00

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

Terrenos:

R$ 1.300.000,00

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

R$ 975.000,00

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

R$ 140.000,00

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

R$ 240.000,00

LOCAÇÕES
Apartamentos:

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

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

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.280,00

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

R$ 850,00

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

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

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

R$ 2.450,00

R$ 800,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

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

R$ 7.000,00

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

R$ 8.000,00

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

R$ 6.000,00

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

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 13.000,00

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

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

R$ 5.000,00

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

300820

CHEVROLET
ASTRA SEDAN
ADVANTAGE
10/11, completo com
air bag, branco. R$
25.000,00. Interessados
tratar pelo telefones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.
CELTA 1.0 10/11
Preto, completo. R$
19.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
S10 4X4
2004/2005
Cabine dupla, cinza,
diesel, 5 pneus
novos. R$ 47.000,00.

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

Interessados tratar
pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VECTRA GT
HATCH 10/11
Prata, câmbio 140 C.V,
completo. R$ 28.000,00.

Interessados tratar
pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
FIAT

FIAT

MOBI 17/17
Ar, direção, completo,
branco. R$ 31.000,00.

Interessados tratar
pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
PALIO 1.0 2004
4 portas, ﬂex. R$ 12.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

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

PALIO WEEKEND
ADVENTURE
12/12, branco, completo.
R$ 35.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
STRADA DUPLA
ADVENTURE
1.8, 10/10, prata. R$
33.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO MILLE 1.0
2000, cinza, 4 portas,
vidro e trava elétrica . R$
9.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

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

300 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

02/09

OUTRAS MARCAS

10:00

COROLLA XEI
2.0 11/11
Branco, câmbio borboleta,
R$ 42.000,00 Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:

Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

FOCUS HATCH
S.E 1.6
2007/2008, ﬂex, prata,
completo, 70.000km. R$
17.500.00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
IMPORTADOS

VISITAÇÃO: SOMENTE NA TERÇA-FEIRA DAS 09H00 ÀS 17H30

Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350

FORD

FORD

QUARTA
HORAS

R$ 83.900,00

COROLLA XEI
2.0 11/12
Prata, câmbio borboleta,
tela de led. R$ 49.000,00
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.
FRONTIER SL
2.5 TURBO
2014, bordo, cabine
dupla, automático,
completo, R$ 83.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.
PEUGEOT 1.4
206
Preto,2008/2008, flex,
teto solar, completo, R$
14.000,00. Interessados
tratar pelo telefones:
(44) 3622-3292 /
99976-0563.
RENAULT
LOGAN 1.0
17/18
Branco, completo. R$
34.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ONIX 1.4 ACTIV AT 18/19
LARANJACOMPLETO, AUT

R$ 59.900,00
TRACKER LT 17/17
BRANCO COMPLETO, AUT

R$ 65.900,00
COBALT 1.4 LTZ 13/14
PRATA COMPLETO

R$ 37.900,00

TUCSON
2012
Automática, prata,
completa. R$ 34.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622
-3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

AMAROK
HIGHLINE 13/13
Automatica, cinza,
4x4, multi midia. R$
85.000,00. Interessados
tratar pelo telefones:
(44) 3622-3292
/
99976-0563
FOX TREND 1.0
09/10
Preto, completo, 120.000
km. R$ 21.000,00.
Interessados tratar
pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
GOL 1.0
2003/04
Prata, 4 portas,R$
12.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622 -3292 / 99976-0563.
GOL 1.6
99/2000
Verde, 4 portas,
completo. R$ 13.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622

-3292 / 99976-0563.
GOLF 1.6
2004/2004
Cinza, completo. R$
19.500,00. Interessados
tratar pelo telefones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

RENAULT

RENAULT

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

DIVERSOS

DIVERSOS

VENDO CAMA
DE FRANGO
Adubo orgânico de alta

qualidade. Fones: (44)
98403-3253.

PONTOS
PONTOS
COMER
CIAIS
COMERCIAIS
ALUGA- SE
SALAS
COMERCIAIS
Salas comerciais a partir
de R$ 400,00. Centro
Comercial Dumont em
frente à Caixa Economica.
Particular. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
98407-0200.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS

VENDE-SE
Lote com área de 41,44
alqueires, terra de lavoura,
ótima topograﬁa, as
margens do Rio Piquiri;
Próximo ao distrito de
Ercilândia, Município
de Alto Piquiri-Pr.
2.700 sacas de soja
por alqueire. Lote com
área de 6,00 alqueires,
terra de lavoura, ótima
topograﬁa, as margens
do Rio Piquiri; Município

de Iporã-Pr. 2.800 sacas
de soja por alqueire.
Tratar pelos Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-2552 99976-2038
- CRECI F9756 PR.
VENDE-SE
LOTES RURAIS
Lote com área de 41,44
alqueires, terra de lavoura,
ótima topograﬁa, as margens
do Rio Piquiri; Próximo
ao distrito de Ercilândia,
Município de Alto Piquiri-Pr.
2.700 sacas de soja
por alqueire. Também
lote com área de 6,00
alqueires. Tratar pelos
fones: (44) 3622-2552
/ 99976-2038 – CRECI
F9756 PR.
VENDE-SE SITIO
Vendo sítio com 10,25
hectares – ótima localização
situado na rodovia entre
o Município de Iporã e
Cafezal do Sul. Possui
cercas. Perfeito para
plantio de grãos. Tratar
celular: 44.9.98351936
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PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

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

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

www.abdonecabreli.com.br

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

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

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

Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS

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

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

editoria@iluﬆrado.com.br

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

TERRENOS

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

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

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

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

LOCAÇÃO

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

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

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

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

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

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

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

KITNET

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

Novo chevrolet Trailblazer chega
às concessionárias em setembro
A participação dos SUVs
está em alta no mercado brasileiro. O segmento é o que
mais cresce e já representa
um em cada quatro automóveis emplacados no país. Em
relação a vendas, a Chevrolet é destaque com 45% de
crescimento no acumulado
do ano - muito em virtude da
excelente aceitação do Novo
Tracker e da nova opção de
motorização do Equinox.
O próximo reforço deste time vencedor é o Novo
Trailblazer, que estreia no
início de setembro. O utilitário
esportivo de sete lugares da
Chevrolet ganha atualização
visual, mudanças mecânicas e estruturais, além mais
equipamentos de série, como
o Wi-Fi nativo e o sistema
de frenagem autônoma de
emergência auxiliado pelo
assistente de frenagem inteligente. O modelo é ofertado nas
concessionárias da marca na
versão topo de linha Premier
2.8TD AT6.

À primeira vista, a linha
2021 do Trailblazer chama a
atenção pelo design. As mudanças na parte frontal reforçam o aspecto de sofisticação
do veículo ao mesmo tempo
que garantem personalidade
exclusiva e transmitem a
valentia do SUV todo-terreno
da Chevrolet.
A frente é inédita, seguindo o estilo da atual linha
de utilitários globais do fabricante. Diferencia-se pela
grade toda escura com o nome
Chevrolet em alto relevo entre
duas barras cromadas. A
tradicional gravata dourada,
emblema da marca aparece
pela primeira vez deslocada
do centro, localizada agora
mais embaixo, à esquerda,
sobre uma trama tipo colmeia.
Todo esse conjunto está
em perfeita harmonia com os
LEDs dos faróis e com o novo
para-choque, que passa a contar com aplique central em cor
diferenciada e uma moldura
na parte inferior, projetada

O Traiblazer fica ainda mais robusto com os reforços adicionais a sua estrutura

para melhorar a capacidade do
veículo de superar obstáculos
principalmente em trajetos
off-road.
O mesmo propósito vale
para o posicionamento mais
elevado dos novos faróis auxiliares, que proporcionam
maior proteção às lâmpadas

e melhor poder de iluminação
em determinadas situações,
como na transposição de
trechos alagados.
Observando a lateral do
Novo Trailblazer, o destaque
são as rodas com design esportivo. Elas agregam também
beleza ao veículo. As rodas são

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

de 18 polegadas, com bordas
usinadas e de seis aros chanfrados com um acabamento grafite
exclusivo para o modelo.
Na parte traseira, a principal evolução está na câmera
de ré. O item, que já contava
com alerta de tráfego cruzado,
passa a projetar imagens de
alta definição. Outra inovação
é a função de engate com
linha-guia específica, zoom
para facilitar a operação de
acoplamento e a possibilidade
de acionamento temporario
da câmera traseira em plena
viagem para uma checagem
da situação do reboque.
Como na picape S10, o
Trailblazer conta com controle eletrônico de oscilação do
trailer. Este sistema é capaz
de identificar alguma instabilidade dinâmica da carreta
e acionar seletivamente os
freios do SUV para minimizar
o efeito.
AGORA COM WI-FI
O Trailblazer sempre se

destacou da concorrência pela
superioridade em uma série
de atributos relevantes, como
força, tecnologia, baixo custo de
manutenção e por ser um légítimo veículo de sete lugares. Para
a linha 2021, o SUV de grande
porte da Chevrolet ganha uma
série de recursos inovadores
que agregam praticidade ao
dia a dia, como o sistema Wi-Fi
nativo com conexão para até
sete dispositivos.
Novo turbo
Apesar dos 4.883 mm de
comprimento, 1.902 mm de
largura e 2.845 mm de entreeixos, o Novo Trailblazer
é bastante ágil e econômico
considerando o seu porte.
Isto porque o SUV é equipado com um motor 2.8 turbo
diesel que recebeu uma nova
turbina e atualização do software da central eletrônica
que deixam as acelerações
mais progressivas, reduzindo
o efeito turbo lag comum a
veículos com torque elevado.

Residências
TEMOS VÁRIOS TERRENOS COM
METRAGENS DIVERSAS.

TERRENO RESIDENCIAL COM 308,32m²
Situado na quadra 02, lote 07.
Localização extraordinária, com vias
de acesso totalmente facilitadas.

PARQUE INTERLAGOS
EM FRENTE NOVA RODOVIÁRIA

AV. DUQUE DE CAXIAS
ÁREA NOBRE DA CIDADE

MODERNO PROJETO
ARQUITETÔNICO

TERRENO COMERCIAL COM 653,76m²

Casa Alvenaria - 286,92m²

Localizado na quadra 8, lote 03. Valorização
garantida. Dimensões: 13,62x48

A 200m do Supermercado
Cidade Canção e Prefeitura.
Contendo: 01 suíte master,
e outras 02 suítes, espaço
gourmet, piscina, deck e
demais dependências.

COMPRE E GANHE: REGIÃO DE EXTREMA
VALORIZAÇÃO!

Dimensões: 11,4193x27,00

VALOR: R$ 785.512,00

VALOR: R$ 244.000,00

Terreno com 547,50m²
PARQUE METROPOLITANO - PRÓX. AO SHOPPING
TERRENO RESIDENCIAL COM 360m²
Localizado no Metropolitano 1, quadra 29-A, lote 9.
Dimensões: 15x24

PARQUE IBIRAPUERA
TERRENO RESIDENCIAL/COMERCIAL
COM 161,70m² - FRENTE SOL DA MANHÃ

VALOR: R$ 79.200,00
TERRENO RESIDENCIAL COM 250m²
Localizado no Metropolitano 2, quadra 7, lote 44.
Dimensões: 10x25

Situado na Avenida Principal, quadra
25, lote 14.
Excelente Localização

RESIDÊNCIA EM ALTO PADRÃO!

IMÓVEL TOTALMENTE REESTILIZADO
(ESTADO DE NOVO).

TERRENO COMERCIAL COM 600m²
Localizado no Metropolitano 1, quadra 1, lote 11.
Dimensões: 20x30

VALOR: R$ 59.000,00
DISTRITO DE SERRA DOS DOURADOS

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

Terreno com 364,47m²

VALOR: R$ 299.000,00

TERRENOS RESIDENCIAIS
COM 234m² CADA

VALOR: R$ 1.600.000,00

Com ótima localização, a
100m da Avenida Tiradentes.
Contendo: 01 suíte, espaço
gourmet, churrasqueira e
demais dependências.
Alto Padrão de Qualidade.

VALOR: R$ 87.000,00

Dimensões: 7,00x23,10

NOVÍSSIMA!

VALOR: R$ 720.000,00
JARDIM BELO HORIZONTE
ATRÁS DA HAVAN

Localizados na quadra 08. Ótima
topografia. Dimensões: 6,00x39,00

PARQUE VITÓRIA RÉGIA
PROX. SAMU E UEM

TERRENO RESIDENCIAL COM 133,00m²

EXCELENTES CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO:

Casa em Alvenaria - 100m²

Localizado no Jardim Belo Horizonte, Quadra 19,
Lote 27/28-B. Topografia impecável.

Localizada na Rua Francisco
Pontes, 1873
Contendo: 01 suíte, 02
dormitórios, espaço gourmet
com churrasqueira, etc.

Pronto para construção.

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

Dimensões 6,66X20,00
VALOR: R$ 43.500,00

Terreno com 180m²
VALOR: R$ 270.000,00

Apartamento
1º ANDAR - ED. PRIMAVERA
Apartamento 12, com 54,11m²
Localizado na Rua Aricanduva,
4254.
Contendo: 02 dormitórios,
sala de estar/jantar, cozinha,
bwc e garagem.

SAIA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
Faça uma visita à Morena, converse com um
de nossos corretores e conheça os melhores
imóveis disponíveis para você adquirir e
garantir a valorização do seu capital.

Excelente localização: a
200m da Av. Paraná.
Área Total 81,46m²
VALOR: R$ 185.000,00

COMPRE 2 PELO PREÇO DE 1
JARDIM SÃO FERNANDO
Casa em madeira - 100m²
Casa em alvenaria - 50m²

EXCELENTE
OPORTUNIDADE!

Av. Brasil, 4281 - Centro | Umuarama/PR
3621-4500 | 99172-6911

PARA MORAR
OU INVESTIR.

Localizada na Rua Nossa
Senhora do Carmo, a 200m da
Paróquia São Vicente Pallotti.
Madeiramento em excelente
estado e totalmente
reformada.
Terreno com 297,60m²
VALOR: R$ 189.000,00

