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WILLIAN VENDE
Vende barracão na br 277, ótima 
localização a partir de 370m² por 
apenas 1.050.000 mil, 9 9922-7904 
Willian Serafim CRECI 19806f  CI-204111.

WILLIAN VENDE
Vende apart. No São Cristóvão 
com 2 quartos mais dependências 
churrasqueira na sacada com total 
de 71m² área total sendo 58m² área 
privativa por apenas 220 mil maiores 
informações 9 9922-7904 Willian 
Serafim CRECI 19806f  CI-204114.

WILLIAN VENDE
Vende sobrado no Tropical com aprox. 
150m² de área construída sendo 
98m² averbado, suíte, 2 quartos, 
vaga para 2 carros, alguns móveis 
planejados e ambientes climatizados, 
ótima localização rua sem saída, por 
apenas 590 mil, agende sua visita 9 
9922-7904 Willian Serafim CRECI 
19806f.  CI-204118.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 360m² no 
Brasmadeira, Rua Rio Bonito, R$ 
190.000,00. Fone: (45) 99155-6699 
Creci J07222  CI-202729.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 1050m² (25x42) na 
região central, Rua Vitória, 770. R$ 
2.290.000,00. Fone: (45) 99155-6699 
Creci J07222  CI-202725.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 455m² (13x35) no 
Cancelli, Rua Alcir da Motta, murado 
(preservação permanente) , R$ 
249.000,00. Fone: (45) 99155-6699 
Creci J07222  CI-202727.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Área com 4.633m² no 14 de 
Novembro, frente para a Rua Souza 
Naves Sul, a 300m da Petrocon, ao 
lado da Metalúrgica Turmina, R$ 
2.200,000,00. Fone: (45) 99155-6699 
Creci J07222  CI-202724.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 270M² (10X27) 
no Sto Onofre, Rua Tupinambás, 
divisa com o Sta Cruz, (preservação 
permanente), R$ 130.000,00. Fone: 
(45) 99155-6699 Creci J07222  CI-202728.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 962m² (17,50x55) 
no Country, Rua Rio Grande do 
Norte, entre as Ruas 13 de Maio e 
Tiradentes, R$ 1.500,000,00, aceita 
carros e parcelamento. Fone: (45) 
99155-6699 Creci J07222  CI-202726.

WILLIAN VENDE
Vende área de aprox 3.200m² com 
barracao medindo aprox. 200m² de 
frente com a br 277, por apenas 
R$850 mil. F:(45)9 9922-7904 CRECI 
19.806f  CI-204103.

WILLIAN VENDE
Vende 30 alq. com aprox 25 alq. mec. 
em cascavel sendo uma área plana 
bem localizada sem benfeitorias por 
3.000 o alq.  9 9922-7904 Willian 
Serafim CRECI 19806f  CI-204119.

WILLIAN VENDE
Vende ou troca casa no Santo 
Onofre com 70m² 3 quartos mais 
dependências terreno de esquina 
medindo 15x15 sol da manha, por 
apenas 350 mil, aceita TROCA como 
parte de pagamento, preferencia 
terreno,  fale comigo 9 9922-7904 
Willian Serafim CRECI 19806F.  CI-
204120.

VERSA 1.6 SV FLEX
2016, prata, 47 mil Km, 4 pneus 
novos, completo, higienizado e 
espelhado. Impecável. R$ 48.000,00. 
Fone: (45) 99988-3377.  CI-202720.

BMW 320I 2012
Preta, gasolina, 70 mil km, interior 
em couro caramelo, 4 pneus 
Goodyear novos, luxuosa, completa,  
higienizada e espelhada. Impecável. 
R$ 72.000,00. Fone: (45) 99988-
3377.  CI-202715.

JEEP COMPASS LIMITED
2.0 16V 4x2, 2018, Preto, Flex, 
Automático, Luxuoso, Completo, 
Higienizado, Espelhado, impecável. 
R$ 130.000,00, 45-99988-3377
  CI-202713.

MERCEDES C200
Avantgarde 1.8 16V, 184 cv, 2011, 
prata, 4 pneus Goodyear novos, 
luxuosa, completa, higienizada e 
espelhada. Impecável. R$ 73.000,00. 
Fone: (45) 99988-3377.  CI-202716.

CAPTIVA SPORT
16V, 185cv, 2010, prata, bancos em 
couro, luxuosa, completa, higienizada 
e espelhada. Impecável. R$ 
40.000,00. Fone: (45) 99988-3377.  
CI-202722.

CAPTIVA SPORT 2.4
16V, 185cv, 2014, azul, bancos em 
couro, luxuosa, completa, higienizada 
e espelhada. Impecável. R$ 
59.000,00. Fone: (45) 99988-3377.  
CI-202721.

OMEGA CD 3.6
V6, 24V, 255cv, 2005, prata, luxuoso, 
completo, higienizado e espelhado. 
Impecável. R$ 30.000,00. Fone: (45) 
99988-3377.  CI-202719.

OMEGA CD 3.6 BLINDAD
Blindado,  2005, Prata, Luxuoso, 
Completo, Higienizado, Espelhado, 
impecável. R$ 30.000,00, 45-99988-
3377
  CI-203329.

OMEGA FITTIPALDI 3.6
V6, 24V, 292cv, 2011, preto, gasolina, 
luxuoso, completo, higienizado e 
espelhado. Impecável. R$ 60.000,00. 
Fone: (45) 99988-3377.  CI-202717.

OMEGA FITTIPALDI 3.6
V6, 24V, 258cv, Blindado, 2008, 
preto, gasolina, luxuoso, completo, 
higienizado e espelhado. Impecável. 
R$ 40.000,00. Fone: (45) 99988-
3377.  CI-202718.

OMEGA FITTIPALDI 3.6
V6, 24V, 292cv, Blindado, 2011, 
preto, gasolina, luxuoso, completo, 
higienizado e espelhado. Impecável. 
R$ 60.000,00. Fone: (45) 99988-
3377.  CI-202731.

RANGER XLS 2.2 4X4
2018, prata, diesel, cabine dupla, 
automática, capota maritima, protetor 
de caçamba, engate removível, 
som, pneus novos, higienizada e 
espelhada. Impecável. R$ 185.000,00 
Fone: (45) 99988-3377.  CI-202714.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Apto Res. Cascavel, Rua 
Francisco Bartinik, térreo, 03 quartos 
e demais dependências, reformado 
com cozinha planejada, interfone, 
cerca elétrica, garagem coberta, R$ 
210.000,00, poderá ficar locado. 
Fone: (45) 99155-6699 Creci J07222  
CI-202723.

WILLIAN VENDE
Vende área com 14 alq. em Santa 
Tereza do Oeste com 11 alq. mec. 
por apenas  2.000sc o alq. Contato:  
9 9922-7904  Willian Serafim CRECI 
19806f
  CI-204108.

WILLIAN VENDE
Casa no Parque Verde com aprox. 
111m², com sistema de água quente, 
1 suite, 2 quartos, espaço gourmet 
junto a casa, 2 vagas lado lado, por 
apenas R$550 mil. F: (45) 9 9922-
7904 Willian Serafim CRECI 19806F  
CI-204104.

WILLIAN VENDE
Vende ou troca casa no Santa 
Cruz com 75m² 3 quartos mais 
dependências terreno de esquina 
medindo 10x15 sol da manha, aceita 
TROCA POR APARTAMENTO, valor 
R$280.000,00. Fale comigo 9 9922-
7904 Willian Serafim CRECI 19806F  
CI-204106.

WILLIAN VENDE
Vende sobrado no Alto Alegre, com 
área construída de aprox. 120 m², 
piso superior:1 suíte e dois quartos; 
sacada e espaço para pequeno 
escritório piso inferior sala, cozinha, 
lavanderia, espaço para elevador, 
garagem coberta sendo 1 vaga (mais 
espaço disponível não coberto para 
2 vagas) com alguns moveis sob 
medida e sistema para água aquecida 
pronto por apenas 460 mil 9 9922-
7904 Willian Serafim CRECI 19806f  
CI-204110.

WILLIAN VENDE
Vende Apartamento no coqueiral 
sendo um condomínio  com  poucas 
unidades  para quem gosta de 
tranquilidade muito bem localizado 
poucos metros da Av. Brasil, próximo 
a Prefeitura, Rodoviária, mercados, 
farmácias, clinicas, etc. Apartamentos 
com 3 tamanhos e 3 Layout. Opção 
01: Área total de de 92m² com 57m² 
privativo por apenas 320.000,00 mil; 
Contato:  9 9922-7904 Willian Serafim 
CRECI 19806f  CI-204109.

ALUGA-SE
Área central, ótima localização, 
oportunidade única sala com 100 
m². Rua Rio Grande do Sul, 828.
Mais informações tratar no telefone 
(45) 99986-2441  CI-203975.

VENDE-SE IMÓVEL COME
Ótima sala comercial na avenida 
Carlos Gomes, sentido Centro. 400m² 
área construída e 400m² terreno. 
Valor R$ 2.500.000,00. Analisamos 
imóvel de menor valor no negócio. 
Contato fone: (45) 99947-4163. 
CRECI 20685  CI-203878.

WILLIAN VENDE
Vende sobrado no esmeralda próximo 
a rua Tito Muffato sendo com 102m² 
de terreno com 8,5m de frente, vaga 
para até 3 veículos ou 2 grandes, 
suite mais 2 quartos pé direito duplo 
na sala por apenas 500 mil 9 9922-
7904 Willian Serafim CRECI 19806f  
CI-204117.

WILLIAN VENDE
Área de 10 alq. com 7 alq. mec. na 
região do Rio do Salto, por penas 
1.600 sc. o alq. F: 99922-7904 Willian 
Serafim Creci 19806f  CI-204105.

WILLIAN VENDE
Vende sitio de 8 alq. com aprox. 7 
mec. área de primeira muito bom de 
agua com 2 açudes 2 casas a aprox 
8 km do asfalto por 2.000 sc o alq.  CI-
204107.

WILLIAN VENDE
Chácara de 10.000m² área com leve 
declive, bom de água rio no fundo, 1 
açude sem benfeitorias por apenas 
R$300 mil. Contato (45) 9 9922-7904 
Willian Serafim CRECI 19806f  CI-204101.

WILLIAN VENDE
Vende chácara em Cascavel a aprox. 
3 km da br 277, ótima localização com 
casa de alvenaria, casa de madeira, 
reserva de mata nativa, apenas 2.000 
sc. de soja por alq. contato (45) 9 
9922-7904 Willian Serafim CRECI 
19806f  CI-204102.

WILLIAN VENDE
Vende chácara em Cascavel com 
área total de 20.000m² a aprox. 15 
km do centro sendo 5 km do asfalto 
sem benfeitorias por apenas 250 mil, 
9 9922-7904 Willian Serafim CRECI 
19806f.  CI-204112.

WILLIAN VENDE
Vende fazenda de 50 alq. com aprox. 
10 alq. mec. em Santa Tereza bem 
localizada por apenas 45.000 sc de 
soja podendo ser negociado entrada 
mais 3 anos, 9 9922-7904 Willian 
Serafim CRECI 19806f  CI-204113.

WILLIAN VENDE
Oportunidade de negócio, vende 
chácara próximo de perímetro urbano 
de Cascavel, fundos para rio pequeno, 
a 3 km do asfalto, sem benfeitorias por 
apenas 850 mil, contato 9 9922-7904 
Willian Serafim creci 19806f  CI-204115.

WILLIAN VENDE
Vende chácara com área de 5.000m² 
com matricula individual sendo aprox. 
3 km do asfalto ótima para moradia ou 
lazer estrada boa topografia com leve 
declive por apenas 450 mil, aguardo 
seu contato 9 9922-7904 Willian 
Serafim CRECI 19806f  CI-204116.

ACABO COM TUDO
Controle de pragas urbanas, 
baratas, ratos, pulgas, formigas, 
aranhas, prevenção contra mosquito 
da dengue, orçamento sem 
compromisso. Garantia comprovada. 
F. 3222-9319 Whatsapp 45 99929-
2068 c/ Nelson  CI-202769.

FIM DOS MOSQUITOS
Estão levando o seu sono? Sua 
cozinha parece um zoológico? 
Paredes e móveis estão esfarelando? 
Seus problemas acabaram, eu resolvo. 
Orçamento sem compromisso. F. 
3222-9319 Whatsapp 45 99929-2068 
c/ Nelson  CI-202770.

MASSAGEM RELAXANTE
Fisioterapêutica, Dor Muscular, Nervo 
Ciático, Coluna, Stress e Cansaço 
Físico. Plataforma infravermelho, 
atendemos todos os dias, inclusive 
domingo e feriados com hora 
marcada. F:(45) 99135-4180/ 98431-
8987/ 99831-4766. Rua Cuiabá 3960, 
Neva, Cascavel PR.  CI-203724.
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 “De onde vem essa minha raiva dos homens?”

JOSÉ LUIZ AMES E ROSANA MARCELINO - Terapeutas Sistêmicos e conduzem a Amparar

No texto de hoje vamos contar a história de uma 
cliente, vários anos de casada, com duas filhas adul-
tas. Sua queixa dizia respeito à dificuldade de se 
relacionar com marido. Ela tinha uma comunicação 
agressiva com relação a ele. Apesar de não querer ter 
esse movimento, não sabia por que acabava sempre 
em agressões. Outro ponto dizia respeito ao fato de 
se aproximar fisicamente dele como se ele fosse uma 
ameaça. Isso trazia dor para ela. As filhas, mesmo 
tendo um pai muito carinhoso e amoroso, tinham 
grande dificuldade de se aproximar do pai e de acei-
tar o carinho dele.

O desafio que ela nos trouxe foi o de identificar a 
razão pela qual existia essa raiva e agressividade. 
A cliente relatou que tinha muito medo da possi-
bilidade de abuso sexual com relação às filhas. 
Através do uso da constelação familiar, mostrou-
-se que esse medo estava associado à existência de 
casos de incesto no sistema familiar dela. Após a 

constelação, a cliente nos trouxe a informação de 
que se falava disso na família. Comentava-se de 
uma forma muito velada sobre situações de incesto 
que teriam acontecido com a avó dela. Relatou 
inclusive que essa avó nunca conseguiu superar 
essas questões e acabou na velhice tendo proble-
mas mentais precisando ficar internada numa clí-
nica psiquiátrica.

 A constelação familiar possibilitou que a cliente 
identificasse que existia essa dinâmica na famí-
lia. Isso veio com clareza para cliente, porque ela 
se percebia internamente tendo uma raiva dos 
homens em geral e tendo tanto medo de que algo 
acontecesse com as filhas. Essa consciência trouxe 
para ela a condição de começar a lidar de outra 
forma com as filhas no sentido de potencializar as 
meninas para que elas tivessem mais confiança. 
Passou a dar a liberdade para elas se ausenta-
rem de casa de uma forma segura. Passou a estar 

atenta a não deixar que as meninas vivessem a par-
tir do medo em relação ao pai. Com a consciência 
de que não era ele o agente dessas dores dela, ela 
começou a treinar um posicionamento diferente 
para com ele, uma forma diferente de tratá-lo; uma 
forma mais amorosa e acolhedora para com o mas-
culino em geral e para com o marido em particular.

Com o tempo isso resultou no fortalecimento da 
relação do casal e numa aproximação das filhas para 
com esse pai. Elas foram trabalhando internamente 
também esse movimento e, inclusive, o movimento 
de mais confiança para com a vida.

A cliente percebeu que esse medo que ela tinha 
com relação aos abusadores fazia com que ela afas-
tasse as filhas dos tios e, sem se dar conta, afastava 
as filhas do próprio pai e do avô. Na verdade, todos 
os homens da família eram excluídos a partir dessa 
memória de abuso que estava nela e da qual ela não 
tinha consciência.

Curitiba - Os doadores de san-
gue do Paraná terão a oportu-
nidade, neste mês, de fazer o 
bem em dose dupla: doando 
sangue para salvar vidas e rou-
pas ou cobertores para quem 
tem frio. O Hemepar se uniu 
à campanha Aquece Paraná 
– promovida pelo Governo 
do Estado por meio da Supe-
rintendência Geral de Ação 
Solidária – na arrecadação de 
roupas e cobertores que serão 
repassados a entidades e pes-
soas em situação de vulnerabi-
lidade social do Estado.

A ideia é que cada doador 
de sangue leve, no momento 
da coleta, um cobertor ou rou-
pas de inverno novas ou em 
bom estado de uso para doar 
ao Aquece Paraná. Uma caixa 
da campanha está disponí-
vel nas unidades do Hemepar 
em todo o Estado para que as 
pessoas possam deixar a sua 
doação. A ação ocorre entre os 
dias 2 e 28 de junho e é tam-
bém alusiva ao Junho Verme-
lho, mês em que se comemora 
o Dia Mundial da Doação de 
Sangue (14 de junho).

Para a primeira-dama 
Luciana Saito Massa, que pre-
side o Conselho de Ação Soli-
dária, a ideia é atuar em duas 
frentes: incentivar a doação de 
sangue em um momento em 
que os estoques do Hemepar 

ficam abaixo do esperado e 
também praticar a solidarie-
dade. “Os dias frios que têm 
feito no Estado estão entre as 
razões para a redução das cole-
tas nos bancos de sangue do 
Paraná, e é também um motivo 
de aflição para muitas famílias 
que sofrem com esse tempo”, 
diz Luciana. “Pensando nisso, 
fizemos uma parceria com a 
Hemepar para sensibilizar a 
população a doar sangue e, no 
momento da coleta, levar tam-
bém uma doação para a cam-
panha Aquece Paraná. Juntos, 
podemos salvar muitas vidas e 
aquecer muitos corações”.

AGENDAMENTO
Antes da coleta, é preciso 

acessar o site do Hemepar 
e fazer o agendamento em 
algum dos bancos de sangue 
da Hemorrede espalhados pelo 
Estado. Preferencialmente, os 
tipos de sangue que serão cole-
tados são os de situação mais 
crítica no estoque do Heme-
par (A-, O+ e O-). “Em uma 
única ação, esta campanha 
une esforços para suprir duas 
necessidades essenciais nes-
ses dias frios, para aquecer os 
mais necessitados, ao mesmo 
tempo em que aumentamos 
nossos estoques de sangue”, 
destaca a chefe da Divisão 
de Hemoterapia do Hemepar, 

Hemepar se une à campanha ‘Aquece 
Paraná’ para arrecadar roupas e cobertores

VALDELINO PONTES

Renata Pavese.
“No dia e horário agenda-

dos, basta só levar os agasa-
lhos e cobertores. Em cada uni-
dade do Hemepar existirá local 
apropriado e identificado para 
deixar a doação. Aqueçam seus 
corações, doe sangue e salve 
vidas”, acrescenta.

AQUECE PARANÁ
A doação de cobertores é 

o foco desta edição da cam-
panha Aquece Paraná, mas 
também serão aceitas roupas 
de inverno novas ou em bom 
estado de uso. Além das uni-
dades do Hemepar, os itens 
podem ser levados até os 
quartéis do Corpo de Bom-
beiros, unidades da Polícia 
Civil e escritórios regionais da 
Secretaria de Justiça, Família 
e Trabalho ou, ainda, doados 
por meio do aplicativo Paraná 
Solidário, que conecta o doa-
dor com as instituições.

Os municípios de menor 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do chamado 
“Corredor do Frio”, que engloba 
o Sudoeste, o Centro-Sul, a 
Região Metropolitana de Curi-
tiba e Litoral, terão prioridade 
no recebimento das doações. 
Para conferir mais informações 
e os endereços dos pontos de 
coleta em cada município, é só 
acessar o site da campanha. 
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